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ת
חוד יחסי מבטח או שהמבבטח הוא
או איחד באיח
אגיד שאיחד א
קופתי של תא
חל ביחס למידדע בדוח התק
אינו ח
מבטח.
חברה כלולה שלו ,כככל שמידע זה מתייחס למ
מבטחים )מנורה מבטחים ביטווח בע"מ
ם
תאגידים שההינם
של החברה ת
היות עיקר ההחזקותיה ש
בשל ה
צעותה גם מננורה מבטחים פנסיה בע""מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ( ,נעערך רובו של פרק זה
ובאמצ
מבטחים,
אמורות על מ
אשר החילו את תקנות נייררות ערך הא
ר
הביטוח,
בהתאם לחוזרי הממפקח על ה
ם
פירוט שונה מהנדדרש לפי
ט
קביעת
הפעילות של מבטחים ,לעעיתים ,תוך ק
בשינוייים המתחייבבים מאופי ה
התקנוות האמורות.
הראשונה לתקנות נייירות ערך
ה
פרק זה ,נערך בהתאם להווראות התוספפת
השירותים הפפיננסיים ,בפ
סעיף ה
)פרטי תשקיף ,וטיוטטת תשקיף  -מבנה וצורה(( ,התשכ"ט.19699-
מה רשות ניירות ערך ביוום  12בדצמבבר ,2012
למתווה ולעקרונות כפי שפרסמ
ה
ם לב
זה נערך בשים
דוח ה
שוק ההון,
קח על אגף ש
הנחיות המפק
קיצור דוחות ,וכן בשים לב ,לה
ר
עמדה משפטית מ ספר  ,105-25בנושא
ב ה
הדוחות הכספיים.
ת
ביטוח וחיסכון ,שפפורסמו ביום  18בפברואר  ,2013בדבר קקיצור
ועסקיה ותחומי פעיילותה ,כולל גם מידע
ה
חותה
העוסק בתיאור החבברה ,התפתח
ק
זה בדוח התק ופתי,
פרק ה
הינו מידע בללתי וודאי
צופה פפני עתיד ,כההגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .19968-מידע צופה פני עתיד ה
ת החברה
וכולל את הערכות
ל
פרסום הדוח
ם
פורמציה הקייימת בחברה בבמועד
העתיד ,המבוססס על האינפ
לגבי ה
התוצאות בפפועל עשויות להיות שונוות באופן מהותי מן
סום הדוח .ה
או כווונותיה ,נכון למועד פרס
קטעים המכיללים מידע
ם מסוימים ,נניתן לזהות ק
ממידע זה .במקרים
ע
אות המוערכוות או המשתמעות
התוצא
הופעת מילים כגוון" :החברה/ההקבוצה מערריכה"" ,החברה/הקבוצה סבורה",
ת
צופה פני עתיד עעל ידי
ה ,אך ייתכן ככי מידע זה יופיע גם בנייסוחים אחריים .מידע
"בכוונת החברה/הקקבוצה"" ,צפוי/ה" וכדומה
אינה מתחייבת ללעדכן או
נכתב .החברה ה
.
זה מתייחס אך ורק למועד בבו הוא
צופה פפני עתיד המוופיע בדוח ה
סף או שונה בקשר למידע ככאמור יגיע ללידיעתה.
לשנות מידע זה ככלל שמידע נוס
ת
המחייבים
התנאים המלאים וה
ם
חיים.
ציתי של מוצררי ביטוח וכי סויים ביטוח
זה כולל תיאורר כללי ותמצ
פרק ה
לפי העניין.
או תקנון ,י
תנאים המפוררטים בכל פולליסה ו/או חוזה ביטוח ו/א
הם הת
חלקיו ,כמקשה אח ת.
,
על כל
יש לקררוא את הדוחח התקופתי ,ע

הגגדרות
ם כן צוין
הרשומה לצידם ,אלא אם
תהיינה לקיצוורים הבאים ,המשמעות ה
מען הנוחיות ,בפרק זה ,ת
למ
ת:
מפורש אחרת
במ
כלללי
מ;
"החברה"  -מנוררה מבטחים החזקות בע"מ
או בעקיפין;
"הקבוצה"  -החחברה והחברות שבשליטתה ,במישרין א
מנורה מבטחים ביטוח בע""מ;
ם ביטוח"  -מ
מנורה מבטחים
"מ
חים גיוס הון בע"מ;
ם גיוס הון"  -מנורה מבטח
מנורה מבטחים
"מ
ם גמל"  -מנורה מבטחים גמל בע"מ;
מנורה מבטחים
"מ
מ )בשמה
סים ניהול קופפות גמל בע"מ
טחים והסתדררות המהנדס
ם מהנדסים"  -מנורה מבט
מנורה מבטחים
"מ
ההשתלמות למהנדסים בבע"מ(;
ת
קרן
קודם  -החברהה לניהול ן
הק
מבטחים נדל"ן בע"מ ;
ם
ם נדל"ן"  -מננורה
מנורה מבטחים
"מ
מנורה מבטחים פנסיה בע""מ;
ם פנסיה"  -מ
מנורה מבטחים
"מ
ם כן צוין
ם בע"מ והחבברות בשליטתה ,אלא אם
טחים פיננסים
מנורה מבטחי ם פיננסים"  -מנורה מבט
"מ
ת;
מפורש אחרת
במ
לביטוח חיים ) ( 2005בע"מ;
ח
ת"  -אורות סווכנות
סוכנות אורות
"ס
תמע או צוין במפורש
שליטתה ,אלא אם כן משת
ביטוח בע"מ ווהחברות שבש
שומרה"  -שוממרה חברה לב
"ש
חרת;
אח
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מוונחים:
עלות תשואה מובטחת המונפקות
א סחירות בע
משלתיות לא
איגרת חוב מ יועדת"  -איגרות-חוב ממ
"א
תשכ"ג ,1962-ומתוקף
מכוח חוק המיללווה )חברות ביטוח( ,הת
ח
ביטוח,
קרנות פנסיהה ולחברות ב
לק
תמו עימן;
סכמים שנחת
הס
"גווף מוסדי"  -ממבטח וחברה מנהלת;
תאם לתנאי הפוליסה לרבות דמים;
"דמי ביטוח"" ,פפרמיה"  -הסכום שעל המבוטח לשלם למבטח בהת
או עמית בקופת גמל
אי ומעסיק( בבקרן פנסיה א
משלם עמית ))שכיר ,עצמא
"דמי גמולים"  -הסכום שמ
החיסכון בקופפת הגמל ,לפיי העניין;
עבבור הביטוח ההפנסיוני או ה
או לכיסוי
מבטח ,כגון :דדמי רישום ,א
מבוטח לכיסויי הוצאות המ
"דמים"  -סכומ ים המשולמים על ידי המ
ם;
היטלים שונים
שלומי חובה ככגון :מסים וה
תש
בדצמבר ;2012
ר
המבוקרים שלל החברה ליום 31
"הדוחות הכספפיים"  -הדוחות הכספיים ה
נכסי הקבוצה שללא באמצעות איגרות חוב מיועדות;
י
עות של
שיות"  -השקע
"השקעות חופש
על פי תשקיף אם לא ירכווש אותם
לרכוש ניירות ערךך המוצעים ע
ש
תומית"  -התחייבות
"התחייבות חית
לרכוש ניירות ערך המוצעים עלל פי תשקיף ככדי למכור אותם לציבור;
ש
ציבור או התחחייבות
הצ
 ,2004בעקבות פררסום דוח הצצוות הבין
2
מה שנערכה בבנובמבר
בכר"  -רפורמ
עדת בכר" ו/אאו "רפורמת ב
"וע
שוק ההון
שוק ההון ,שמטרה הייתהה להביא לבביסוס מבנה תחרותי בש
שרדי לעניין רפורמה בש
מש
בשוק ההון ,מזעוור ניגודי
ק
התחרות
ת והגברת ת
מצעות צמצוום הריכוזיות
שיפור תפקודדו ,זאת באמ
ולש
השולטים
ת הפיקוח והבבקרה על גופים אלה ועל ה
ההון והרחבת
עלים בשוק ה
עניינים בקרבב הגופים הפוע
הע
צמצום הריכוזיות וניגודי העניינים
חוק להגברת התחרות ולצ
ם ואשר מכוחה נחקק הח
והמחזיקים בהם
מנהלת"  -חברה המנהלת קרן פפנסיה או
ת
תשס"ה" .2005-חברה
)תיקוני חקיקה( ,הת
י
שראל
שוק ההון ביש
בש
התאם לחוק הפיקוח על שירותים פייננסיים )קופות גמל(,
שר קיבלה ריישיון לכך ,בה
קופות גמל אש
תשס"ה; 2005-
הת
על ידי הממונה או המפקח;
תפרסמים ל
"חוזרי המפקח "  -חוזרים ,נייירות עמדה ווהבהרות המת
ת סליקה
פיננסיים )ייעוץ ,שייווק ומערכת
ם
תים
הפיקוח על שירות
ח
"חוק הייעוץ ההפנסיוני"  -חוק
שס"ה;2005-
פנסיוניים( ,התש
אמנות ,התשננ"ד;1994-
משותפות בנא
חוק השקעות משותפות בננאמנות"  -חוק השקעות מ
"ח
חוק החברות"  -חוק החברות ,התשנ"ט;1999-
"ח
הביטוח ,התשמ"א;19881-
,
חוזה
חוק חוזה הביטטוח"  -חוק ח
"ח
מ"א;1981-
שירותים פיננסים )בביטוח( ,התשמ
ם
הפיקוח על
ח
חוק הפיקוח"  -חוק
"ח
הול תיקי
שקעות ובניה
השקעות ,בשיווק הש
,
העיסוק בייעעוץ
שקעות"  -חוק הסדרת ה
חוק ייעוץ הש
"ח
שנ"ה;1995-
שקעות ,התש
הש
שכ"ח;1968-
חוק ניירות עררך"  -חוק נייררות ערך ,התש
"ח
אונות דרכים ,התשל"ה;19975-
חוק הפלת"ד"  -חוק פיצויים לנפגעי תא
"ח
התשס"ה;2005-
ה
מל(,
פיקוח על שירותים פיננסייים )קופות גמ
חוק קופות הגגמל"  -חוק הפ
"ח
תמחור הפולייסה המבוצעת ,בין היתרר ,בעזרת
הצעת הביטוח ופעולת ת
חיתום"  -תה ליך אישור ה
"ח
ה הגדרת
מוצרים ושירותים פיננסייים ,לגביו ראה
הנחות אקטוארריות )למעט ללעניין סעיף  8בפרק זה ,מ
תומית" להלן((;
"התחייבות חית
מית;
חייבות חיתומ
חתם"  -מי שההתחייב בהתח
"ח
בחוק הייעוץ הפנסיוני;
מוצר פנסיוני"  -כהגדרתו ב
"מ
שוק ההון ,בייטוח וחיסכוןן במשרד
הביטוח" או "הממונה"  -ההממונה על ש
"המפקח" או "ההמפקח על ה
הגדרתו בחוק הפיקוח;
על הביטוח ,כה
ם המפקח ל
אוצר שהוא גם
הא
ש[;
"פקודת מס הככנסה" או "הפקודה"  -פקודדת מס הכנסהה ]נוסח חדש
פרמיה המתייחסת לשנת הדוח ;
ה
"פרמיה שהורוווחה" -
סיכון למבטח משנה;
המבטח לאחר העבררת חלק מהס
ח
שייר"  -יתרת סיכון המוטללת על
"ש
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תקנות דרכי ההשקעה"  -תקנות הפיקוח על שיררותים פיננסיים )ביטוח( )דרכי השקעעת ההון
"ת
התחייבויותיו( ,התשס"א;20011-
והקרנות של מבבטח וניהול ה
ה החלים
גמל()כללי השקעה
)
הפיקוח על שירותי ם פיננסיים ))קופות
ח
תקנות כללי ההשקעה"  -תקנות
"ת
ם( ,התשע"ב;2012-
על חברות מנהללות ומבטחים
ל
מינימאלי
סיים )ביטוח( )הון עצמי מ
תקנות ההון ההמינימאלי"  -תקנות הפיקוח על שיררותים פיננס
"ת
הנדרש ממבטחח( ,התשנ"ח;1998-
ביטוח( )דרכי חישוב הפרשות ללתביעות
ח
שירותים פינננסיים )
תקנות החישווב"  -תקנות הפיקוח על ש
"ת
שמ"ה;1984-
תידיות בביטווח כללי( ,התש
עת
וחשבון( ,התשנ"ח;19998-
,
)פרטי דין
י
קוח על עסקי ביטוח
תקנות פרטי דדין וחשבון"  -תקנות הפיק
"ת
אישור וניהול קופות גמל( ,התשכ"ד;19964-
סה )כללים לא
תקנות קופות הגמל"  -תקננות מס הכנס
"ת
 - Standardחברת דיררוג אשראי ביינלאומית;
S
&& Poor's - S
&P

סקי התאגידד
 .1תייאור ההתפפתחות הכלללית של עס
 1.1פעילות ה תאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
שר בעלי השלליטה בה
חברת החזקות ,אש
ת
מנורה מבבטחים החזקוות בע"מ )להלן" :החברה"(( הינה
סטבלישמנט  ,תאגידים זרים הרשומים בואדוז  -ליככטנשטיין
מנט ופלמס אס
הינם ניידןן אסטבלישמ
ם הזרים
הזרים"( .התאגידים
ם
אגידים
חברה )לעיל וולהלן" :התא
ם ב 61.86% -ממניות הח
המחזיקים
מר ארי קלמןן ,המכהן
גורביץ כנהנה יחידד ובלעדי .מנככ"ל החברה ,מ
ץ
מוחזקים בנאמנות עבור מר
חזיק ,באמצעעות החברה לנאמנות
חברה בת שלל החברה ,מח
חים ביטוח ,ח
גם כיו"ר מנורה מבטח
קות בידי
החברה מוחזק
תרת מניות ה
ת החברה .ית
 2.72%ממניות
הדוח ,בכ% -
עובדים ,ננכון למועד ה
הציבור.
החברה ה תאגדה בישרראל )פלשתינה( בשנת  19935כחברה פררטית בשם משרד לאחריות כללית
חי.
שמה לשמה הנוכח
בע"מ ולאאחר מס' שינויי שם ,במהלך השנים ,שי נתה בשנת  20006את ה
לציבור של מניות ההחברה בבורסה לניירות ערך בתל-אבביב בע"מ
ר
בשנת  19982בוצעה הננפקה
והחברה ההפכה לחברה ציבורית.
ה ,בכל ענפי הביטוח
ת חברות בנוות בשליטתה
ת ,באמצעות
חברה עוסקת
נכון למועעד הדוח ,הח
וגמל ,ביטוח כלללי ,הכולל
ל
הכולל פנסיה
ל
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח,
ם ,ובכלל זה ב
העיקריים
ביטוח כללי אחר וכן ביטוח בריאות .בנווסף ,עוסקת החברה,
ח
ביטוח רככב )חובה וררכוש( ו
בתחום שוק ההון והפיננסים ,וובכלל זה
ם
שליטתה ,בפעעילות
בנות נוספות בש
ת חברות ת
באמצעות
ת )שאינן
קי השקעות וחיתום .לחבברה גם פעיללויות נוספות
ת ,ניהול תיק
בניהול קררנות נאמנות
שקיף וטיוטת תשקיף,
ערך )פרטי התש
ת ניירות ך
פעילות" כהגדרת המונח בתקנות
ת
תחום
מהוות "ת
ה.
חברות בשליטתה
אמצעות ר
התשכ"ט ,(1969-כגון השקעות בנדדל"ן בחו"ל בא
ט
מבנה וצוררה(,
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ליום  31בדצמברר 2012
 1.2תרשים מבבנה אחזקות הקבוצה ם
הדוח .רשימה של החברות
.
חזקות של הקקבוצה ,נכון למועד
של מבנה האח
שים סכמטי ש
להלן תרש
תקנה 11
תי ,במסגרת ת
ת המהותיות של החברה מפורטת בחללק השישי לדוח התקופת
המוחזקות
לתקנות נייירות ערך )להלן" :דוח פררטים נוספים""(.

סקי הביטוח של החברה לחברה בת בשליטתה ובבבעלותה
 1.2.1החלל משנת  19998פוצלו עס
מנורה מבטחים בייטוח ,העוסק ת בתחומי הביטוח השוניים ובכלל זה ,,בביטוח
ה
המללאה -
ש( וביטוח ככללי אחר וככן ביטוח
ם ,ביטוח כללי ,הכולל ביטוח רכב )חובה ורכוש
חיים
ברייאות.
ה ,חברה
טחים פנסיה
בר  2004מנהלת החברהה ,באמצעות מנורה מבט
 1.2.2מחוודש אוקטוב
מקיפה -
קרן הפנסיה החדשה המ
אה של החבברה ,1את ק
בבעעלותה ובשלליטתה המלא
הגדולה בישראל )להלן" :מבטחים
שה" ,שהינה קרן הפנסיהה החדשה ה
"מבבטחים החדש
הכללית "מבט
קרן הפנסיה ה
החדדשה"( ואת ק
טחים החדשה פלוס".
 1.2.3החלל מחודש אווקטובר  2004מנהלת החבברה קופות גגמל וקרנות ה
השתלמות ,בבאמצעות
ה כאמור
של מנורה מבבטחים פנסיה
מנוורה מבטחים גמל ,אשר ננרכשה כחלקק מהרכישה ש
אר ,2012 ,חילקה מנורה מבטחיים ביטוח
מבטחים ביטוח .ביום  15בפברוא
מצעות מנורה מ
 1עד  15בפברואר  - 2012בעקיפין ,באמ
של מנורה
בידנד בעין ,לחבברה .החל ממועעד זה ,מנורה מבבטחים פנסיה הינה חברה בת ש
את מניוות מנורה מבטחחים פנסיה ,כדיב
מבטחים החזקות .לפרטטים נוספים ראה באור 1א .לדווחות הכספיים.
ם

א4-

ת פעילות
לעייל .פעילותה של מנורה מבבטחים גמל בבענף זה מתפפתחת הן בדררך של רכישת
מבר 2012
של קופות גמל קיימות והן בדרך של הקקמת קופות גגמל חדשות .בחודש דצמ
של שינוי מבבני ,אשר
טיות הליך ש
החברה והחבברות הרלבנט
שרו הדירקטווריונים של ה
איש
במססגרתו תתמזזג מנורה מבבטחים גמל ללתוך מנורה מבטחים פננסיה ,באופן שמנורה
של קופות הגגמל שבניהולל מנורה
פנסיה תהפוך להיות החברה המנהלת ש
ה
מבטטחים
סל ללא פירווק .הליך השיינוי המבני הנ"ל כפוף
חים גמל תחוס
מבטטחים גמל ,ומנורה מבטח
ממונה ,רשם החברות
אישורים שונים ,ובכלל זה אישורר רשות המסיים ,אישור המ
ם
לקבבלת
אצל מנורה מבטחים
אה מהמיזוג א
תת הון שתייווצר כתוצא
משפט להפחת
ואי שור בית המ
פינננסים )חברת האם של מנוורה מבטחים גמל עובר למיזוג( .תוקף המיזוג הינו יום ה1 -
אה סעיף
המתקיימת בקבוצה ,רא
ת
מל
פרטים בדבר פעילות ניהולל קופות הגמ
בינוואר  .2013לפ
 3ללהלן.
מבטחים קרנוות נאמנות בבע"מ )להלן" :מנורה
מה מנורה מ
 1.2.4בחוודש אוגוסט  ,2005הוקמ
את פעילותה בתחום על דרך רכישת פעילות
קרנות"( .בשנת  20006החלה א
ת
מבטטחים
מ ומבנק מזררחי טפחות בע"מ .לתיאורר פעילות
קרננות נאמנות מבנק אגוד ללישראל בע"מ
ראה סעיף  8להללן.
למועד דוח זה ,ה
ד
קיימת בקבוצהה נכון
אמנות המתק
ניה ול קרנות הנא
מנורה מבטחיים נדל"ן ,לה
 1.2.5בש נת  2006החלה החברה ,באמצעות מ
השקיע בנדל"ן בחו"ל,
והחחל משנת  ,20010גם בפרוייקטים של אנררגיה סולארית בחו"ל.
טחים ביטוח את מלוא מניות שומרה .שומרה
 1.2.6בחוודש דצמבר  ,2007רכשה מנורה מבט
וביטוח רכוש וכן מחזיקה
ח
של ביטוח רככב )חובה וררכוש(
עוססקת בעיקר בתחומים ש
ח ) (1989בע
טוח סיני סווכנות לביטוח
בסווכנויות הביט
ע"מ וסוכנות ארנון את וינשטוק
סוככנות לביטוח ) (1989ובנככסי נדל"ן )בבאמצעות שוומרה נדל"ן בע"מ( .לאחרר תאריך
תוקף מיום  31בינואר
מבטחים ביטוח את שומרה כדיבבידנד בעין בת
ם
מנורה
המאאזן חילקה מ
2
) 20013ראה גם באור  41לדוח הכספי( .
 60%מהון
מבטחים פיננסים %
ם
מה עסקה ,ל פיה רכשה מנורה
ספטמבר  2008הושלמ
ר
 1.2.7בחוודש
המונפק והנפרע של מנורה מבט
ק
המנניות
טחים מהנדסיים ,שמנהלת את קרן ההשתלמות
ם
"אוומגה".
פרטים בדבר פעילוות ניהול קרןן זו נכללים בבפרטים אודוות ניהול קופות הגמל
תקיימת בקבוצה שבסעיף  3להלן.
המת
נוספות כמתואר בבתרשים שלעעיל .חלק
ת
 1.2.8בנוססף ,לחברה השקעות במספר חברות בנות
ה נכסים
מנככסי הנדל"ן  -משרדים וומקרקעין  -של החברה מוחזקים עעל ידי מנורה
בע"מ.
.
שקעות
והש
א )(100%
טוח את מלוא
עסקה לפיה ררכשה מנורה מבטחים ביט
 1.2.9בחוודש מרס  ,20012הושלמה ע
תוח תעשייה בישראל
המנניות הנכללות בהון המניות המונפק והנפרע של הבנק לפית
סמוך למועד השלמת
של הבנק למננורה מבטחים ביטוח בס
בע""מ ,תוך מיזווגו המלא ש
העססקה כאמור) .ראה גם באוור  4לדוח הככספי(.

כנזכר בסעיפים  1.2.2ו,1.2.6 -
ר
מנורה מבטחים פנסיה ושומרהה כדיבידנד בעין לחברה
שך לאמור ,ועל רקע חלוקת מ
 2בהמש
מור .לפרטים לעעניין היתר
המפקח על הבייטוח בחודש יננואר  2013היתר שליטה עדכנני בהתאם לשינוי המבני כאמ
הנפיק ה
הכספי.
.
השליטה ראה גם באורר  1לדוח
ה
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 1.3תחומי פעעילות
הבאים:
מי הפעילות ה
הקבוצה עעוסקת בתחומ
ח החיים,
טווח :תחום פעילות זה ככולל את פעיילויות ביטוח
 1.3.1ביטטוח חיים וחייסכון ארוך ט
והכולל חסכון פנסייוני במסגרת פוליסת
ל
המננוהלות באמצעות מנורה מבטחים בייטוח,
ביטטוח ,חסכון במוצרי פרט ובנוסף כיסוי לאירועים בייטוחיים הנובבעים מסיכוניים שונים
במההלך חיי הפררט ,כגון :ביטוח למקרי מווות ,נכות ואובדן כושר עעבודה .בנוסף ,בתחום
ת חברות
מות ,באמצעות
צה מנהלת קררנות פנסיה ,גגמל והשתלמ
הטווח ,הקבוצ
החייסכון ארוך ה
מבטחים מהנדסים.
ם
טחים גמל ומנורה
פנסיה ,מנורה מבט
ה
בטחים
ת  -מנורה מב
בנות
פעילות בביטווח כללי מנוההלת באמצעות מנורה מבטחים ביטוח ושומרה
 1.3.2ביטטוח כללי :הפ
הפעילויות הבאים:
ת
וכולללת את תחומי
התחום הינה מתן כיסוי ביטוחי לנזק גוף שנגרם כתוצאה
בה :פעילות ה
 1.3.3ביטטוח רכב חוב
שיווק ומכירה של פוליסות
ק
שימוש בכלי רכב מנועי ,כנדרש על פי דדין .הפעילות כוללת
מש
ה.
ביטטוח רכב חובה
זה כולל את פפעילות הקבווצה בשיווק ומכירה של פוליסות
 1.3.4ביטטוח רכב רכוש :תחום ה
רכב מבוטחים.
לבייטוח נזקי רכווש לרכב ,לרבבות נזקי צד גג' הנגרמים על ידי כלי ב
שאינם נכלליים בענפי
טוח הכללי ,ש
תר ענפי הביט
 1.3.5ביטטוח כללי אחר :תחום זה כולל את ית
עיקריים בתחום זה הינם ביטוחים
ביטטוח רכב חובה או ביטוח רכב רכוש .ההביטוחים הע
ביטוח רכוש ווביטוח תאוננות אישיות ווכן פעילויות שלא נכללו בתחומי
מסווג חבויות ,ב
אחרים.
ם
פעיילויות
ביטוח כללי אחר:
ח
ענפים העיקרייים הנכללים בתחום
לההלן פירוט הע
ת לביטוח
שיווק ומכירה של פוליסות
ת הקבוצה בש
כולל את פעילות
ל
ביטטוח חבויות :ענף זה
חבבויות כלפי צדדדי ג'.
ת ביטוח
שיווק ומכירה של פוליסות
ענף זה פועלת הקבוצה בש
במסגרת ף
ביטטוח רכוש :ב
ת המוצעות בתחום ביטוח רכב רכוש.
רככוש אשר אינו נכלל במסגררת הפוליסות
ביטטוח תאונות אישיות :במסגרת ענף זהה פועלת הקבבוצה בשיווק ומכירה של פוליסות
ת.
תאאונות אישיות
ת ,לא מהותיוות בענפי
ם ביטוח פעיללויות אחרות
תר ענפי ביטוח כללי :למנורה מבטחים
ית
ביטטוח כללי כגון :ביטוח עררבויות ביצוע וערבויות פייננסיות ,ביטווח ערבות חווק המכר,
וססיכונים אחרים.
ומכירה של פוליסוות מענפי
ה
 1.3.6ביטטוח בריאות :תחום זה כוללל את פעילו ת הקבוצה בשיווק
ח סיעודי
שיניים ,ביטוח
לטווח ארוך ,ובכלללן ביטוח מ חלות ואשפווז ,ביטוחי ש
ח
הברריאות
וביטטוח מחלות קשות .הבייטוח נעשה במסגרת פוליסות מסוג פרט וקוללקטיבים.
אמורים מכסוות את מגוון הנזקים )למעעט מוות
במסגרת הענפים הא
ת
הפווליסות הנמככרות
תאונות .תחוום זה מנוהל בקבוצה
חלות ו/או מת
ממחחלה( הנגרמיים למבוטח ככתוצאה ממח
מנורה מבטחים בייטוח.
ה
באממצעות
ת מרבית
תחום בריאות ,מאחד תחתיו גם את
החל מיום  1ביננואר  ,2012ת
ל
יצ ויין ,כי
אליו מתחום הביטוח
שר הועברו א
ביטוח הבריאות השונות לטו וח קצר ,אש
ח
פו ליסות
טוח דמי מחללה ,ביטוח נסייעות לחו"ל ווביטוח עובדיים זרים ותייררים.
הככללי כגון :ביט
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ת הבאות:
את הפעילויות
מנהלת הקבוצה ת
ת
 1.3.7שיררותים ומוצריים פיננסים :במסגרת תח ום זה
מיות ,וזאת בבאמצעות
ת ומתן התחיייבויות חיתומ
תיקי השקעות
מנות ,ניהול ת
ניה ול קרנות נאמ
ת בע"מ ,מנוררה מבטחים ניהול תיקי השקעות
החבברות מנורה מבטחים קררנות נאמנות
של מנורה
מבטחים חיתוום וניהול בעע"מ ,בהתאמה ,המצויות בבעלותה ש
בע""מ ומנורה מ
ם.
מבטטחים פיננסים
ת שלעיל
חומי הפעילות
ת אחרות ,שללא נכללו בתח
אחרות :בנוסף ,לחבברה פעילויות
ת
 1.3.8פעיילויות
עילות נפרד ,ביניהן פעיללות ייזום
שום שאינן מהותיות דיין על מנת להווות תחום פע
מש
אנרגיה סולארית ,,בחו"ל,
ה
פרוויקטים והשקעות בנדל""ן והשקעה בפרוייקטים של
באממצעות מנורה מבטחים נדל"ן ,ופעיללות השקעה בחברות בננות נוספות ,כמפורט
בסעעיף  9.3.6להללן.
בתרשים מבנה ההחזקות של
ם
שלוש סוכנויוות ביטוח כמפפורט
מחזיקה הקבוצה בש
ה
כממו כן,
החחברה.
תייאור תחומי הפעילות של הקבוצה ייעשה בנפרד ,למעט בענניינים הנוגעיים לכלל
ארו יחדיו ,במסגרת סעיף  9להלן.
ה ,אשר יתוא
הפעילות של הקבוצה
ת
תחחומי
מניותיו
התאגיד ועסקאות במ
ד
 1.4השקעות בבהון
לא בוצעוו השקעות בהון החברה בבשנתיים שקקדמו למועד דוח זה וכן ללא התבצעו עסקאות
קו מניות
בשנת  ,2008הונפק
ת
צויין ,כי
מהותיות שנעשו על ידדי בעלי עניין בחברה מחוץץ לבורסה .יצ
למנכ"ל החברה ,לחברת נאמנות ,עבורו .לפרטים בדבר תכנית
כ
תכנית מניות
ת
במסגרת וומכוח
ה ,ראה סעיף  9.6.7להלן וככן באור  34ללדוחות הכספפיים.
המניות לממנכ"ל החברה
 1.5חלוקת דייבידנדים
ם.
חברה לא חיל קה דיבידנדים
בשנתיים שקדמו לתארריך הדוח ,הח
תנים לחלוקה
יתרת הרוווחים ,כהגדררתה בסעיף  302לחוק ה חברות ,הנית
ה נכון לתארייך הדוח,
ח.
הינה בסך של כ 2,127 -מיליוני ש"ח

א7-

א8-

חלק
של התאגיד
מידע כספפי לגבי תחומי הפעילות ש

א9-

ב'

-
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של החברה
 .2מיידע כספי ל גבי תחומי הפעילות ש
הפעילות
ת
 2.1ריכוז תוצצאות
2
סף לנתונים המוצגים
תונים בדבר תוצאות הפעעילות של הקבוצה .בנוס
בסעיף זהה מובאים נת
במסגרת תיאור המידדע בכל תחום פעילות
ת
בסעיף זה  ,ראה הסבריים לתוצאות בהמשך דוח זה,
של הקבוצצה וכן בדוח הדירקטוריון.
אלפי ש"ח(:
הפעילות )בא
צאות תחומי ה
מידע כספפי אודות תוצ
2012

2011

2010

59,657
2201,965
)( 11,469
23,294
63,196
)( 14,658
23,593

)(27,6633
126,3755
)(47,0833
43,8588
52,6922
6,7499
)(63,9433

212,090
78,570
6,367
69,303
14,126
10,339
43,920

הכנסה
ה
רווח לפני ממסים על
מסים על הככנסה

3 45,578
75,351

90,9855
52,6855

434,715
152,768

רווח נקי

2270,227

38,3000

281,947

מיוחס ל:
ת של החברה
בעלי המניות
שליטה
ה
זכויות שאיננן מקנות

2268,577
1,650

37,8166
4844

281,616
331

רווח נקי

2270,227

38,3000

281,947

2012

2011

2010

ביטוח חיים וחיסכון
ח
רווח )הפסדד( מתחום
ארוך טווח
ם ביטוח רכב חובה
רווח מתחום
ביטוח רכב רכוש
ח
רווח )הפסדד( מתחום
אחר
ם ביטוח כללי א
רווח מתחום
בריאות
ת
ם ביטוח
רווח מתחום
פיננסים
רווח משירוותים ומוצרים פ
אחר*

רווח )הפסדד( כולל מתחום ביטוח חיים
וחיסכון ארווך טווח
רווח כולל ממתחום ביטוח ררכב חובה
רכוש
רווח )הפסדד( כולל מתחום ביטוח רכב ש
רווח כולל ממתחום ביטוח ככללי אחר
בריאות
רווח כולל ממתחום ביטוח ב
רווח כולל ממשירותים ומוצרים פיננסים
אחר*

1 31,587
2270,987
405
46,088
82,593
)( 14,658
58,525

)(40,4166
73,8722
)(55,2977
25,7522
48,0766
6,7499
)(103,531

230,755
83,815
7,248
70,934
15,971
10,339
42,199

סים על הכנסה
רווח )הפסדד( כולל לפני מס
מסים על הככנסה

5 75,527
1 58,090

)(44,7955
8,3977

461,261
160,205

רווח )הפסדד( כולל

4417,436

)(53,1922

301,056

מיוחס ל:
ת של החברה
בעלי המניות
שליטה
ה
זכויות שאיננן מקנות

4415,787
1,650

)(53,6766
4844

300,725
331

רווח )הפסדד( כולל

4417,437

)(53,1922

301,056

חום פעילות והכנסות
מוגדרת כתח
*( כולל בבעיקר הוצאות מימון ,תוצאות פעילוות שאיננה מ
מוגדר.
חום פעילות מ
משוייכות לתח
מהשק עות שאינן מ
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של התאגיד
 2.2מידע כספפי לפי תחומי הפעילות ל
2
 2.2.1ביטטוח חיים וחיס
סכון ארוך טוווח
אלפי ש"ח(:
ביטטוח חיים )בא
פפרמיות ברוטו
עצמי
פפרמיות בשייר ע
דדמי ניהול ,נטו
ררווח )הפסד( לפנני מיסים
ררווח )הפסד( כוללל לפני מיסים
ביטוח
ח
ססך התחייבויות בגין חוזי
וחחוזי השקעה בררוטו

2012
1,8000,069
1,6884,300
1117,407
)(774,326
)(2,396

2011
1,680,902
1,562,323
94,232
)(113,740
)(126,493

2010
11,700,745
11,587,554
193,325
63,332
81,997

18,5997,121

16,519,430

166,453,030

בגין חוזי ביטוח וחוזי
ההתחייבויות ן
ההשקעה שאינם תלויי תשואה

4,9335,607

4,774,977

44,590,258

בגין חוזי ביטוח וחוזי
ההתחייבויות ן
ההשקעה תלויי תשואה

13,6661,513

11,744,453

111,862,772

באלפי ש"ח(:
קררנות פנסיה )ב
בו
דדמי גמולים שנגב
ההכנסות מדמי ניהול ,נטו
ררווח ורווח כולל לפני מיסים
ססכום נכסים מנווהלים

2012
5,7731,941
3349,487
94,381
46,6661,960

20111
4,976,0588
323,3133
90,9866
37,628,0166

2010
44,203,323
279,447
96,015
344,114,481

אלפי ש"ח(:
קוופות גמל )בא
בו
דממי גמולים שנגב
הול
הככנסות מדמי ניה
רוווח )הפסד( ורוווח )הפסד( כולל
לפפני מיסים
הלים
ססכום נכסים מנוה

2012
853,213
91,643

2011
798,3442
84,7996

2010
715,827
76,259

39,602
144,212,245

)(4,9009
13,069,0008

52,743
12,618,235

מידע הכספי בתחום ביטוח החיים
ם המוצגים במ
שחלו בנתונים
התפתחויות ש
לפפירוט בדבר ה
גמולים ,התפתחות הכנסות
ם
ת הפרמיות ודמי ה
טווח ובכלל זזה התפתחות
וחחסכון ארוך ט
פנסיה ובקופות הגמל וכןן התפתחות הרווח )ההפסד( והרווח )ההפסד(
מדדמי ניהול בפ
עיפים  33.2 ,3.1ו 4.4.1 -לדוח הדירקטורריון ובאור  119לדוחות
מסים ,ראה סע
הככולל ,לפני ס
הככספיים.
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ש"ח(:
חובה )באלפי ח
ה
 2.2.2ביטטוח רכב
פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח לפני מיסים
רוווח כולל לפני מיסים
סךך התחייבויות בייטוחיות-ברוטו
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו
תבביעות תלויות:
אקטוארית
ת
העערכה
תווספת/גריעה בין הערכה האקטווארית
לההפרשה בדוחות הכספיים
סככום צבירה

20112

2011

20010

695,1001
677,1331
201,9665
270,9887
2,582,2556
297,4336

634,780
620,373
126,375
73,872
2,460,992
280,670

602,0065
490,0029
78,5570
83,8815
2,365,2254
262,0020

2,055,9664

1,980,161

1,941,5557

228,8557

190
199,971

17
161,6660

ההתפתחויות שחלו בנתוננים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביטוח רכב
לפפירוט בדבר ה
מיות וכן התפפתחות הרווח הכולל לפניי מיסים,
חוובה ,ובכלל זה בדבר התפפתחות הפרמ
ראאה סעיפים  4.4.2.1 ,3.3 ,3..1ו 4.4.2.2 -ללדוח הדירקטוריון ובאור  188לדוחות הככספיים.
ש"ח(:
תחום הפעיל ות )באלפי ש
הרווח בשייר של ת
ח
תפלגות
הת
20112

2011

2010

)הפפסד( בגין השנים הפתוחות*
שננת חיתום שהשתחררה
חיתום שהשתחרררה
רוווח בגין שנת הח

10,8226
20009
123,8555

)(15,493
2008
78,507

15,922
2007
40,418

תאמות בגין שנוות החיתום
הת
שההשתחררו בשנים הקודמות

67,2884

63,361

22,230

שדווח
ח
סהה"כ רווח

201,9665

126,375

78,570

תודות
פעעילות שלא נכלללת בחישוב העת
הפפסד מעסקי הפוול

10,8330
)(20,8883

)(16,664
)(5,274

17,093
)(33,451

בגין פעילות שלא נכללה
הרווח )הפסד( ן
ח
*( הרווח )הפסד( בגין שנים פתוחות כוללל את
בחחישוב העתודדות.
התפלגות
ההתפתחויות שחלו בנת ונים המוצגים במידע הככספי בדבר ה
ת
לפפירוט בדבר
הדירקטוריון ובאור  18לדוחות
ן
הררווח )ההפסדד( בשייר ,ראה סעיף  4.4.2..2לדוח
הככספיים.
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ח(:
שנות החיתום ) 2005 - 2012באלפי ש"ח
תונים בדבר ש
נת
ת חיתום
שנת
פרממיה
ברווטו )כולל
דמיים(
רווחח )הפסד(
בש
שייר בגין
ת
שנת
החחיתום
מצטטבר
לתאאריך
31.12.20012
עודדף
הכננסות על
הוצצאות
שייר
בש
שפעת
הש
ההככנסות
מה שקעות
על הרווח /
העוודף
המ צטבר
בגיין שנת
החחיתום

ת
שנות חיתום פתוחות
20100
2011
2012

שננות חיתום סגוררות
2006
2007
2008

2009
2

20005

)(1

700,045

637,834

603,0722

622,251

5
557,314

529,829

497,166

508,8004

)(2

4,380

284

2,2288

132,258

1
114,929

79,303

48,911

63,3770

)(3

55,111

95,157

67,4711

-

-

-

-

-

)(4

17,578

47,708

55,9377

110,766

1
113,049

116,371

108,984

109,6558

.1

בעיקר עקב הגידול בהיקף
ר
חל גידול בפרמיות
משנת  2005ועד לשנת  2012ח
ת
החל
ת ,כתוצאה מתיקון חקיקה לפיו
המכירות .בשנת  2010נרשמה יריידה בפרמיות
החולים ,תוך העבררת 9.4%
ם
קופות
בגין ההוצאות ההרפואיות לק
האחריות ן
הועברה ה
מהפרמיות לקרנית  -קררן לפיצוי נפגגעי תאונות דרכים.
ת

.2

חלה עלייה ברוווחיות עקב שיפור בחיתום ובתעריפיים .חלק
משנת  2007ה
ת
החל
טוח שלא
מים עקב מדיניות מנורה מבטחים ביט
הצבירה( נרשמ
מההפסדים )לא כולל ה
ם
מחושבים בהנחת היוון.
ם
ביעות התלויות ,בעוד דמי הביטוח הנגבבים
להוון התב

.3

בשנת  20012עודף ההכנסות משקף פרמיה מורוווחת של חצי שנה בלבד ..הירידה
השקעות.
שטרם הצטברו הכנסות מה
בשנים  2010-2012ננובעת מכך ש
ם
בעודף ההככנסות

.4

סות מהשקעוות נובעת מככך שעל פני השנים טרם הצטברו
השפעת הכנס
הירידה בה
קעות.
רווחי השק

רכוש )באלפי ש"ח
 2.2.3ביטטוח רכב ש
ח(:
20012

2011

2010

סךך התחייבויות בייטוחיות-ברוטו
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו
תבביעות תלויות:
אקטוארית
ת
העערכה

996,9957
815,9915
)(11,4469
4405
656,4428
431,5541

904,352
740,669
)(47,083
)(55,297
634,749
404,629

902,069
668,572
6,367
7,248
578,640
391,432

224,8887

230,120

187,093

תווספת/גריעה בין הערכה האקטווארית
לההפרשה בדוחות הכספיים

-

-

115

פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח )הפסד( לפני מיסים
כולל לפני מיסים
רוווח )הפסד( ל
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ההתפתחויות שחלו בנתוננים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביטוח רכב
לפפירוט בדבר ה
ה סעיפים
תחות הפרמייות והרווח )ההפסד( לפני מיסים ,ראה
זה בדבר התפת
רככוש ,ובכלל ה
לדוחות הכספיים.
ת
אור 18
 3.3 ,33.1ו 4.44.2.3 -לדוח הדיררקטוריון ובא
ה בשיעור
מקורן בפוליסות בביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
טו
ססך פרמיות ברוט
ססך פרמיות בשייר

2012

2011

22010

1,027
370

-

65,,138
4,,560

ח(:
אחר )באלפי ש"ח
 2.2.4ביטטוח כללי ר
פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח לפני מיסים
רוווח כולל לפני מיסים
סךך התחייבויות ביטוחיות-ברוטו
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו

2012

2
2011

20010

8433,873
3755,223
233,294
466,088
1,4877,504
3277,884

771,,505
358,,637
43,,858
25,,752
1,408,,614
281,,023

739,6626
329,0011
69,3303
70,9934
1,370,5535
283,9930

טוח כללי
ההתפתחויות שחלו בנתונ ים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביט
לפפירוט בדבר ה
תחות הפרמיוות והרווח לפני מיסים ,רראה סעיף  6להלן וכן
זה בדבר התפת
אחחר ,ובכלל ה
טוריון ובאור  188לדוחות הככספיים.
 ,3.3ו 4.4.2.4 -ללדוח הדירקט
סעעיפים 3 ,3.1
ת וביטוח
פעילות זה ,המוצגיים תוך הבחננה בין ענפי בביטוח חבויות
ת
לההלן נתונים בתחום
רככוש ואחרים:
ביטטוח חבויות )באלפי ש"ח(:
2012

2
2011

20010

פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ

2744,554
1555,717

232,198
134,538

239,5570
125,7711

רוווח לפני מיסים
מיסים
רוווח כולל לפני מ

155,354

166,258

35,6675

355,227

650

37,0059

ביטוחיות-ברוטו
סךך התחייבויות ב
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו

1,061,453
121,413

1,001,065
94,552

984,4473
99,5521

ערכו על ידי אקקטואר:
בגין ענפים שהוע
תבביעות תלויות ב
אקטוארית
ת
העערכה
תווספת בגין הערככה אקטוארית
סככום הצבירה

2012

2
2011

20110

555,929
5
980
162,191
1

539,093
1,329
163,040

502,4225
2,7447
154,8337

שלא הוערכו על ידיי
בגין ענפים א
תביעות תלויות ב
תב
אקקטואר:
2012

2
2011

20110

ת
תביעות המזוהות
התביעות את הת
העערכת מחלקת ה

127,904

94,,639

105,4009

אירועים שאירעעו אך
תוספת לתביעות התלויות בגין א
ת
(IB
טטרם דווחו )BNR
סכום הצבירה
סכ

93,035

6,,093
102,,318

5,9663
113,5771
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ה בשיעור
מקורן בפוליסות בביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
סךך פרמיות ברוטו
בשייר
ר
סךך פרמיות

2012

2011

22010

57,266
10,410

337,946
6,779

55,971
10,950

ענף ביטוח ח בויות )אלפי ש"ח(:
הרווח בשייר של ע
ח
תפלגות
הת
שננת דיווח

2012

2011

2010

השנים
ם
הפפסד בגין
הפפתוחות*

)( 18,323

)(24,6899

)(9,089

שתחררה בשנת
שננת חיתום שהש
הדדיווח
חיתום
רוווח בגין שנת הח
שההשתחררה בשנת הדיווח

2009

2008

2007

37,141

35,1877

17,881

תאמות בגין שנות החיתום
הת
שההשתחררו בשניים הקודמות

)(3,464

5,7600

26,883

שדווח
ח
סהה"כ רווח

15,354

16,2588

35,675

פעעילות שלא נכללת בחישוב
העעתודות

18,550

18,1522

)(7,060

פסד( בגין שננים פתוחות כולל את הרווח )ההפסדד( בגין פעיללות שלא
*( הרווח )ההפ
נככללה בחישוב העתודות.
הכספי ,בדברר ביטוח
תונים המוצגגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
הדירקטוריון וובאור 18
סעיף  6להלן וכן סעיפים  ,3.3 ,3.11ו 4.4.2.4 -לדוח ה
חבבויות ,ראה ס
לדדוחות הכספייים.
ש"ח(*:
שנות חיתום  2004-20111בגיין ביטוח חבוויות )באלפי ש
תונים בדבר ש
נת
ת חיתום
שנת
פרממיה
ברוטטו
)כוללל
דמיים(
רווחח
)הפפסד(
בשיייר בגין
ת
שנת
החייתום
מצטטבר
לתאאריך
31.12.20012
עודדף
הכננסות על
הוצצאות
בשיייר
השפפעת
ההככנסות
שקעות
מהש
על הרווח /
העוודף
המצצטבר
בגיןן שנת
החייתום

2012

2011

שנוות חיתום פתוחות
2008
2009
20010

שנות חיתום סגורות
2005
20006
2007

265,813

236,713

238,,722

243,354
2

247,927

247,048

236,,419

222,793

)(1

)(20,849

)(17,555

)(14,8878

36,276

21,858

)(8,927

42,3379

52,877

)(2

19,311

31,770

43,1132

3,054

3,301

-

-

-

3,111

9,288

14,5545

25,290

40,688

40,482

45,9920

40,128
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חות בהערכת התביעות.
 .1השינוי ברווחים על פני השנים ,ננובע מהתפתח
הכנסות משקקף פרמיה מוררווחת של חצצי שנה בלבדד .הירידה
 .2בשנת  20122עודף הה
נובעת מכך שטררם הצטברו הכנסות
בעודף ההכנסות בבשנים 2010--2012
ת
על פני השנים ,נובעת מכךך שטרם
מהשקעות ל
עות .הירידה בהכנסות מ
מהשקע
עות.
הצטברו רווחי השקע
ו
אלפי ש"ח(:
 2.2.5ביטטוח רכוש )בא
פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח לפני מיסים
רוווח כולל לפני מיסים
סךך התחייבויות בייטוחיות-ברוטו
תודה לסיכונים שטרם חלפו
עת

2012

2011

2010

569,319
219,506
7,940
10,861
426,051
206,471

539,307
224,099
27,600
25,102
407,549
186,471

500,056
203,300
33,628
33,875
386,062
169,585

בגין ענפים שהווערכו על ידי
תביעות תלויות ב
ת
אאקטואר:
2012

2011

2010

התביעות התלויות
ת
ההערכה אקטואריית של

219,580

220,676

216,477

טוארית
תוספת/גריעה ביין הערכה האקט
ת
בדוחות הכספיים
ת
לההפרשה

-

402

-

ם ביטוח
הכספי בתחום
תונים המוצגיים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
זה בדבר התפתחות הפרמייות והרווח ללפני מיסים ,רראה סעיף  6להלן וכן
רככוש ,ובכלל ה
 3.3ו 4.4.2.4 -לדוח הדירקטווריון ובאור  18לדוחות הככספיים.
סעעיפים 3 ,3.1
ה בשיעור
מקורן בפוליסות בביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
טו
ססך פרמיות ברוט
ססך פרמיות בשיייר

2012

2011

2010

136,675
21,259

82,501
15,611

103,004
17,204

 2.2.6ביטטוח בריאות
פי אודות תחוום הפעילות:
לההלן מידע כספ
בבאלפי ש"ח
פ רמיות ברוטו
פ רמיות בשייר
רווח לפני מסים
רו
ססך כל הרווח כוללל לפני מיסים

20012
434,8843
331,5550
63,1196

2011
370,184
268,330
52,692

2010
3447,855
2552,265
114,126

82,5593

48,076

115,971

ת
ססך
ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו

865,3346

656,143

6001,023

ביטטוח סיעודי:
באאלפי ש"ח
פררמיות ברוטו
פררמיות בשייר
לפני מסים
רוווח )הפסד( י

20112
63,4117
49,7886
2337

2011
57,620
44,798
22,311

2010
50,407
39,494
)(7,785

מיסים
סךך כל הרווח )הפסד( כולל לפני מ

15,1774

20,050

)(6,161
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616,0339

סךך ההתחייבויות הביטוחיות ברווטו

438,074

415,747

ביטטוח בריאות אחר:
בבאלפי ש"ח
פפרמיות ברוטו
פפרמיות בשייר
ררווח לפני מסים

20012
371,4425
281,7764
63,1150

2011
312,564
223,532
30,380

2010
297,448
212,771
21,498

ססך כל הרווח כוללל לפני מיסים

67,6610

28,026

21,719

ההתחייבויות הביטוחיות בררוטו
ת
ססך

249,3307

218,069

185,276

הכספי ,בדברר ביטוח
תונים המוצגגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
הדירקטוריון וובאור 20
סעיף  7להלן וכן סעיפים  ,3.4 ,3.1ו 4.4.33 -לדוח ה
ברריאות ,ראה ס
לדדוחות הכספייים.
 2.2.7שיררותים ומוצריים פיננסים
חלקו של עננף הגמל
מוצרים פינננסים אינה ככוללת את ח
פעעילות תחום שירותים ומ
בתחום חיסכון ארוךך טווח )באלפפי ש"ח(:
ם
תוצאות אשר נכלל
בת
2012
ססך ההכנסות
חיצוניים
הול ועמלות מח
הככנסות מדמי ניה
הול ועמלות שלא מחיצוניים
הככנסות מדמי ניה
טו
ם( מהשקעות ,נט
הככנסות )הפסדים

2011

20010

65,060
1,423
484

87,312
1,987
)(384

99,9995
2,4468
3,1166

ססך כל ההכנסות
הכנסות של תחומי פעילות
עללויות המהוות ה
אאחרים
הכנסות של תחומי
ת
אינן מהוות
עללויות אשר ן
פעעילות אחרים

66,967

88,915

105,6629

8,989

7,856

12,1137

60,936

71,502

76,0071

ססך כל העלויות
ה פחתת מוניטין ונכסים בלתי מווחשיים

69,925
11,700

79,358
2,808

88,2208
7,0082

רוווח )הפסד( לפני מיסים

)(14,658

6,749

10,3339

ססך נכסים במאזן

181,530

187,285

211,2271

הכספי ,בדבר פעילות
תונים המוצגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
סעיף  4.4.4לדדוח הדירקטורריון.
ביטוחית ,ראה סעיף  8להלן וכן ס
ת
שאאינה
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חלק ג' -
התאגיד
ד
הפעילות של
ת
תיאור ומידע על תחחומי
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סכון ארוך טווח
חום ביטוח חיים וחיס
 .3תח
הפעילות
 3.1מידע כלללי על תחום ה
3
ח החיים ,הפננסיה וקופות הגמל.
הקבוצה בענפי ביטוח
ה
תחום זה כולל את פעיילות
ענף ביטוחח חיים
של האדם
שורים למצבו הכלכלי ש
עניק כיסוי ללאירועים בייטוחיים הקש
ענף ביטווח החיים מע
אשר ישנן
מוות ,אובדן ככושר עבודה ,נכות )להלן" :ריסק"( ,כא
שונים ,כגון :מ
והנובעים מסיכונים ש
שילוב בין
חיסכון"( .הש
תוכניות בביטוח המשללבות בתוכן גגם מרכיב שלל צבירה כספפית )להלן" :ח
תלוי בבחירת המבוטח
סות נפרדות ת
ת או בפוליס
שני המרככיבים )ריסק ווחיסכון( בפולליסה משולבת
בות פוליסות המבוססות על חיסכון טהור )ללא ררכיב ריסק( .פוליסות
ובצרכיו ההאישיים לרב
תנות לרכישה באופן עצמאי או במסגרת יחסי
ארוכות טווח הנית
ת
ביטוח חייים הינן פולייסות
הקבוצה בענף ביטוח החיים
ה
עילות
מנהלים"( .פע
טה )"ביטוח מ
עובד מעבביד כשכיר או כבעל שליט
טתה של החבברה.
מבטחים ביטוח ,חבררה בת בשליט
ם
מתבצעת באמצעות מננורה
ענף הפנססיה
סיית זקנה( ,ווכן כיסוי
שרות לחיסכוון פנסיוני לטווח ארוך )פנס
מבוטחים אפש
ענף הפנססיה מעניק למ
מתבצעת
פעילות הקבוצה בעענף הפנסיה מ
ת
למקרה נככות )פנסיית נכות( ומוות )פנסיית שאיירים(.
סיה.
הפועלת כחבררה מנהלת של קרנות פנס
חים פנסיה ,ה
ת מנורה מבטח
באמצעות
ת הגמל
ענף קופות
סכון נוספת ללטווח בינוני או ארוך
הלן" :עמית"( אפשרות חיס
ת הגמל מענייק לחוסך )לה
ענף קופות
ם מסוימים( ללמשיכת הסככומים שנצבררו כסכום
שרות )בתנאים
ת הטבות מס שונות ואפש
תוך קבלת
חד פעמי
שיכה בסכום ח
מולים הן קופפות גמל לטווח ארוך )מש
חד פעמי .קופות גמל אישיות לתגמ
מהפקדות
סכומים הנובעים מ
ם
מסוימים ורק בגין
תתאפשר רק בהתקיים תנאים מ
ר
מקופות אאלו
הפקדות שבווצעו לקופות אלו מינואר  2008ואילך מיועדות
שהופקדו בהן עד סוף שנת  .2007ה
בסכום חד פעמי ווקופות אלו פפועלות כקופפות גמל לא משלמות
ם
משיכה
לקצבה ,ללא ניתנות למ
טווח בינוני .קופות גמל אישיות לפיצצויים הן
קופות גמל לט
לקצבה( .קקרנות השתללמות הינן ק
עמית )לעניין הפקדות שנעערכו בהן
תאם לתקופוות ההעסקה והעדפות הע
לטווחים משתנים בהת
משלמות לקצבה ,אך ניתן למשוך מהן את
ת
מינואר  20008ואילך פועלות גם הן כקופות גמל לא
אילך( .קופות מרכזיות
גם אם אלה הוופקדו בהן מיינואר  2008וא
כספי הפיצצויים בסכום חד-פעמי ,ם
הינן בדרך
וקופות גמל למטרוות אחרות ה
ת
אילך(
משנת  2011וא
לפיצויים )שנסגרו בפנני הפקדות מ
תים מסוגים מסוימים בללבד .פעילות הקבוצה
לטווח קצר ,המיוועדות לעמית
ח
כלל קופו ת גמל
מצעות מנוררה מבטחים גמל ובאמצעעות מנורה מבטחים
מתבצעת באמ
בענף קופפות הגמל מ
חים פיננסים .כאמור לעילל ,מנורה
מהנדסים  ,חברות בנות בשליטתה המלאה של מנורה מבטח
מבטחים פנסייה
תהליך מיזוג ללתוך מנורה מ
בעיצומו של ת
מבטחים גגמל ,מצויה ב
הפנסיה הנמככרים או
אופי המככירות ,סוגי הפוליסות ,תוכניות הבביטוח ,קופות הגמל וה
חיים והחיסכון ארוך הטווח מושפעיים מאוד
בתחום ביטוח הח
ם
ם לציבור הרחב
המשווקים
המשתנים של הלקוחוות.
ם
קבוצה ומהצררכים וההעדפפות
משינויים רגולטוריים ,ממדיניות הק
עילות והשינוויים בו
 3.1.1מבננה תחום הפע
החיים והחיסככון ארוך הטוווח ,אשר
חום ביטוח ה
שנים האחרונות חלו שינוייים רבים בתח
בש
אור שינויים בבמדיניות
חום ,וזאת לא
להשפיע על פעילות הקבוצה בתח
ע
שויים
שפיעו או עש
הש
סלול הקצבתיי )ביטוחי
קרה מתן העדדפה מכרעת לחיסכון במס
שר הינה בעיק
המממשלתית אש
על פני המסלוול ההוני )קופות גמל
במסלול קצבה וקרנוות פנסיה( ע
ל
איים
מננהלים ועצמא
ולפיצויים וביטוחי מ נהלים במסלול הוני( ,כדי להבטיח יכוולת קיום
ם
איישיות לתגמוללים
בככבוד של האזררחים לאחר גגיל הפרישה.
מות אשר
אה לידי ביטווי ברפורמות מקיפות בעננף )בין רפורמ
מדדיניות זו של הממשלה בא
רפורמות עתידיות ,ככפי שיתואר בהמשך(,
ת
הווצאו אל הפוועל נכון למועד דוח זה וובין
בתחום ,שינוי הטבוות המס אשרר ניתנות
ם
שר עניינן ,בין היתר ,שינווי מבנה המוצצרים
אש
סלולים המיועעדים לקצבה.
מתן עדיפות ללחוסכים במס
לטווח ארוך ,תוך מ
ח
לחחוסכים
שר הונהגו בעענף בשנים האחרונות
לההלן יתוארו בתמצית עיקרי הרפורמות המרכזיות אש
תידיות מוצעעות ,ראה סעייף  3.1.11.8 -3.1.1.3להלן(.
אודות רפורמות עת
ת
)לפפרטים
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3.1.11.1

פנסייית חובה
קן בחודש
מחודש נובמבר ) 20007אשר תוק
ש
הרחבה להסככם הקיבוצי ההכללי
צו הה
ת הוראות
סט  (2011הקוובע הסדר שלל פנסיית חובבה לכל עובד ,והמחיל את
אוגוס
ת עריכת בייטוח פנסיוני על כלל העובדים
ההסככם הקיבוצי בדבר חובת
חובה"( ,השפיע ררבות על
ה
תא" :הסדר פפנסיית
השכיירים במשק )להלן ,בצוות
הרחבת אוכלוסיית החוסככים לגיל
ארוך הטווח ,בפרט עקב ה
תחום החיסכון א
ם
ם להסדר
מצעות מוצררי חסכון ארווך טווח השוונים .בהתאם
שה וזאת באמ
פריש
טחו בביטוח פנסיוני
שות מהשכר שחובה לבט
פנסייית חובה ,שיעורי ההפרש
צע במשק( ,עעולים באופןן הדרגתי
אך לא יותר מ השכר הממוצ
)השככר בפועל ך
בשיעור של  2.5%עד לשיעור של  17.5%בשנת ) 2014שיעורי
ר
מדי שנה
קדות בשנת  20122עמדו עלל שיעור של  .(12.5%נכון למועד דוח זזה ,חובת
ההפק
שי עבודה ,אוולם אם לעובבד הסדר
טוח הפנסיוני חלה בחלוף שישה חודש
הביט
מה כעבור שלושה חודשיי עבודה,
ביטוח פנסיוני קודם ,החובה לבטחו ,קמ
ח
קף מיום עבודדתו הראשון.
בתוק

סיונית
הקמת מסלקה פנס
ת
3.1.1 .2
ק בייעוץ
 2011פורסם חוק הפיקוח על שירותים פינננסיים )עיסוק
2
בחודדש מרס
ה הסדרת
 ,2011ובו בוצעה
התשע"א2 -
פנסיווני ובשיווק פפנסיוני( )תיקקון מס'  ,(3ה
פנסיונית ומנגנוני הפפיקוח על
ת
ת מערכת סלייקה
הליך רישוי של חבברה להפעלת
תיקון לחוק מסמיך את הממונה לקבוע הוראות הנוגעות
חברה כאמור .הת
ה
ת מערכת סליקה פנסיוננית .כן נקבעעו בחוק
למתן רישיון לחבברה להפעלת
ן
ת הוראות
אות ביחס לדררכי פעילותה וניהולה של מערכת סליקה פנסיונית
הורא
משתמשי
תאגידי שיחו ל בה ,מתוך מטרה להגן על ענייני מ
בדבר הממשל הת
ר
ם הייעוץ
המסללקה ומקבלי השירות מההמשתמשים ולמניעת ריככוזיות בתחום
קובע כללים ללעניין פיקוח הממונה
תיקון לחוק ק
והשיווק הפנסיוניי .כמו כן ,הת
הפנסיונית הינה ניהול
מטרת המסלקה ה
ת
מסלקה.
על אבטחת המידע המועבר במ
החוסכים
חום החיסכון ארוך הטווח עבור ה
קת מידע וכספים בתח
מסלק
מוסדיים,
כלל הגופים המ
ל
משקי העבודדה בין
עסיקים ,תוך הסדרת ממ
והמע
ם הפנסיונים.
צים הפנסיונייים והסוכנים
היועצ
קה פנסיונית צפויה לייע ל את תהליככי העבודה ,ללאפשר ניהולל ובקרה
מסלק
ש אוגוסט
טובים יותר ולהגבביר את השקקיפות בניהול חסכונות הצציבור .בחודש
ם
נס זכתה במככרז שפורסם להקמת
מונה כי חבררת סוויפט -ס
 2012הודיע הממ
עלת המסלקה הפנסיונית ההמרכזית.
והפע
ת שימוש
גופים מוסדיים בעניין חובת
ם
ם חוזר
בחודדש אוגוסט  ,20122פורסם
שמחייב את כל הגופים המוסדייים ובעלי
ב
במעררכת סליקה פפנסיונית מרככזית
סויימים ,שפורטו בחוזר ,אך ורק בבאמצעות
שיון לפעול בבנושאים מס
הריש
מסלקה את ככללי ההתחבברות אליה ,והממונה
בהמשך פרסמה המ
ך
המסללקה.
שלומים שיהייה על גופים מוסדיים
את גובה התש
פרסם טיוטת חוזר הקובעת א
ם
ם הקמת
מקביל לקידום
ועל בעלי הרישיוון לשלם בגיין השימוש בבמסלקה .במ
חוזרים וטיוטות חוזרים,
ם
מספר
המסללקה הפנסיוונית פרסם הממונה מ
את תהליכי העעבודה ולהסייר חסמים טככנולוגיים.
שמטרתם לייעל א
הול המרביים
 3.1.1 .3רפורמת דמי הניה
ם )קופות
תים פיננסיים
הפיקוח על שירות
ח
 ,2012פורסמו ת קנות
2
בחודדש יוני
צורך ס"ק זה" :התקנות"( ,שעניינן
גמל())דמי ניהול( ,התשע"ב) 20012-להלן ,לצ
גופים מוסדיים לגגבות בגין קופות גמל
ם
עת תקרות לדדמי ניהול שררשאים
קביע
הכספיים
וקופוות ביטוח שבבניהולם .לפררטים נוספים ראה ביאור  28לדוחות ה
לדוח הדירקטוריוון.
סעיף  1.4ח
וכן ס
השקיפות בדמי ניהול
ת
 3.1.1 .4רפורמת
חוזר גופים מוסדיים בענייין דמי ניהול בבמכשירי
בחודדש דצמבר  ,2012פורסם ח
טבה בדמי
ת משך התקופפה המינימאללית למתן הט
סכון הפנסיוניי ,שקובע את
החיס
את ההטבה קודדם לתום
ניהול ואת המקריים והתנאים שבהם ניתן להפסיק ת
ל
את דמי הניהול.
פת ההתחייבוות ולהעלות א
תקופ
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והוא כולל הוראוות מעבר
א
תשואה,
החוזר אינו חל על קופות גמלל מבטיחות ת
ביום  1במרס .20013
ייכנס לתוקף ם
ס
טבות קיימים .החוזר
ביחס להסכמי הט
ס
מוקדמת
העלאת דמי ניהול לללא הודעה מ
ת
עה עקרונית ללעניין
 3.1.1 .5טיוטת חוזר הכרע
חוזר הכרעה עקרונית
טיוטה שניה של ח
ה
ממונה
בחודדש ינואר  ,20013פרסם המ
א הודעה מווקדמת ,שבה נקבע ,כי עעל חברה
מי ניהול ללא
לענייין העלאת דמ
שנגבו ממנו דדמי ניהול מעעודכנים ,בטררם חלפו
מנהללת להשיב לככל מבוטח ש
אליו הודעה בבגין העלאת דמי הניהול וושלא חל
מהמועד בו נשלחה א
ד
שיים
חודש
מנו ביתר.
חוזר ההכרעה ,את הכספים שנגבו ממ
הסייגים בטיוטת ח
ם
עליו אחד
 2006עד  .2009עעל חברה
2
פת ההשבה ננשוא טיוטת החוזר היא השנים
תקופ
חצי שנה
הזכאים תוך ח
את הליך השבבת הכספים למבוטחים ה
מנהללת להשלים א
ממוע
עד פרסום חוזזר ההכרעה .בשלב ראשונני זה ,מוקדם להעריך את השלכות
שפעתה על ההחברה.
טה ומידת הש
הטיוט
 3.1.1 .6רפורמת הכיסוי הביטוחי בקופפות גמל
ם )קופות
תים פיננסיים
בחודדש דצמבר  20112פורסמו תקנות הפיקוח על שירות
תשע"ג 2013-ווחוזר גופים מוסדיים
טוחיים בקופוות גמל( ,הת
גמל )()כיסויים ביט
חיים באמצעוות חברה מננהלת של קופת גמל.
סויים ביטוח
בענייין רכישת כיס
והתחליפיות של מוצרי החיסכון
ת
התחרות
ת
התקנות והחוזר ננועדו להגביר את
לחברות מנהלות של קופות
ת
שרים
סיוני השונים .התקנות וההחוזר מאפש
הפנס
ת הפנסיה
תיהן כיסוי בייטוחי הדומה לזה המוצע עעל ידי קרנות
גמל ללהציע לעמית
של מוצר קופות הגמל
הרלבנטיות ש
מחזקים את ה
וחבררות הביטוח ,ובדרך זאת מ
ת הגמל,
תיקון מס'  3לחוק קופות
קצבה ,שהפךך בעקבות ת
הלא משלמות לק
צר נחות.
למוצ
קבעו בתקנונני קופות
מסדירות את סוגי ההכיסויים הבביטוחיים שיק
ת
התקנות
סוי ביטוחי ללאריכות חייים ,לסיכוני מוות ,לסיכווני נכות
גמל לקצבה )כיס
חי ביחס
חרור מתשלום( ,תוך קבייעת תנאים לשמירת הככיסוי הביטוח
ולשח
ה רשאית
לעמיית לא פעיל .כמו כן ,קובעעות התקנות את התנאים שבהם תהיה
ח( לרכוש
)שאינה קופת ביטוח
ה
קצבה
א משלמת לק
חברה מנהלת של קופת גמל לא
ה
הסוגים האמוורים לעיל ,וובכלל זה
עבור עמיתי הקופפה כיסויים בביטוחיים מה
חובה לבחור את המבטח בההליך תחרותי שאישר הדיירקטוריון ,ככאשר צד
ה
תנאי שהציע את התנאים המיטיבים בביותר .כן
חר כמבטח בת
קשור יכול להיבח
ר
חברה מנהלת של קרן
ם שבהם תהייה רשאית ח
עות התקנות את התנאים
קובע
לרכוש מכספי קרן ההשתלמות ביטוח חיים קבוצתי עבוור עמיתי
ש
השתלמות
קשור של
קרן ההשתלמות .כאשר דמי הביטוח שיגבה מבטח שהוא צד ק
הביטוח הנהוגים אצל המבטח בפוליסה
ח
החבררה המנהלת יהיו בגובה דמי
דומה למבוטחים בבעלי מאפייניים דומים.
ה
שיון סוכן
גמל לקבל ריש
של קופת ל
אפשר לחברהה מנהלת ש
החוזר האמור מא
בתקנות לעיל וכןן כללים
ת
טים
תאגיד מוגבל ללעניין הכיסוויים המפורט
שכיות הכיסווי הביטוחי בבמקרה של נניוד .כמו כן ,החוזר מחיייב חברה
להמש
תקנון בין
של שינוי בת
צר במקרה ש
עמית על כפיילות שתיווצ
מנהללת לדווח לע
סוי הביטוחי המוענק ע"י קופת הגמל לבין הכיסוי הביטוחי שבבפוליסת
הכיס
העמית.
.
הפרט של
ט
קצבה וקרן השתלמות
לא משלמת לק
תוקף ביחס ללקופת גמל א
התקנות ייכנסו לת
 בחוודש ינואר  ,2013וביחס לייתר קופות הגגמל  -בחודש יולי .2013ם מקדמי
 3.1.1 .7עדכון מקדמי קרננות הפנסיה ווהפסקת שיוווק תכניות בייטוח חיים עם
הבטחת תוחללת חיים
קצבה המגלמים ה
ה
עמדה בעניין עדכון מערך ההנחות
ממונה נייר ע
בחודדש נובמבר  2012פרסם המ
הדמווגרפיות בקרננות פנסיה ו ביטוחי מנהללים ,שבמסגררתו הוצע לעעדכן את
הפנסיה ולהפפסיק שיווק תוכניות
מערך הנחות בריירת המחדל של קרנות ה
ך
חלת חיים ,ווזאת בין
ביטוח חיים עם מקדמי קצב ה המגלמים הבטחת תוח
ח
צאי הממונהה כי השיפוור בתוחלת החיים באווכלוסייה
היתר לאור ממצ
ר
שיווק תכניות ביטוח חיים הכוללות
הישרראלית היה מהיר מהצפוי ,וכי המשך ש
של חברות לעעמוד ,בטווח הארוך,
מי קצבה עללול לפגוע בביכולתן ל
מקדמ
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אות בגין תכניות אלו .ללפרטים נוספפים ראה
חייבויות לתשלום קצבא
בהתח
ביאור  37לדוחות הכספיים וכןן סעיף  1.4לדדוח הדירקטורריון.
ר
קנוני קופות גגמל
הנהגת תוכניוות ביטוח ותק
 3.1.1 .8הרפורמה בעניין ה
עיף  9.2.3להללן.
לענייין זה ,ראה סע
 3.1.1 .9הסדררים נוספים:
על שירותים פיננסיים
חוק הפיקוח ל
 בחודש יולי  2012פורסמהה ,הצעת ק
)ייעוץ ,שיווק ומערכת סלליקה פנסיוניים() ,תיקון מס'  ,(5תשעע"ב2012-
קה לגבי מוצרר פנסיוני,
להתנות ביצוע עסק
ת
צע למנוע ממעעסיק
במסגרתה מוצ
חה בדמי ניהוול בעבור עובבדיו ,בביצועעו על ידי
טבה או הנח
לררבות מתן הט
מעביד שירותיי תפעול.
סוים ובכלל זזה בעל רישיוון המספק למ
על רישיון מס
בע
מור ,תיחשב כעבירה
סיק לביצוע עסקה כאמ
מוצע ,כי התניה של מעס
שת מוצר
התנות רכיש
על רישיון לה
אסור על בע
בנוסף ,מוצע לא
ף
פלילית.
אם קיבל
אחר ,ממנו או מאחר ,למעט א
פנסיוני אחד בברכישת מוצרר פנסיוני ר
את אישור הממונה לכך.
שניה של תקנות הפיקוח על שירותים
ה
 בחודש מאי  2012פורסמה טיוטה
א- 2011-
( ,התשע"א
תיקון מס'
פייננסיים )קופפות גמל()עמללות הפצה()ת
ת יוצרות
ם למבטח לשללם עמלות הפפצה .התקנות
שמטרתה מתן אפשרות גם
ש
משלימות
אחידות בתשללום עמלת ההפצה בין כל המוצרים הפנסיוניים ומ
קים( יוכלו ללשווק או
ם אובייקטים )בעיקר הבנק
את הרפורמה שבה יועצים
הרגולציה
משק .לטיוטות הוראות ה
הפיץ את כל המוצרים ה פנסיוניים במ
לה
שלכות על הגדדלת כח הבחיירה הניתן לעעובד ,תוך
תקבלנה ,הש
הנ"ל ,ככל שתת
של גופים
עה של הסוככן על בחירת העובד ושיפור הכדאיות ש
הקטנת ההשפע
בנקאיים לפעילות בתחום ההייעוץ הפנסייוני.
הקשור להשלככות האפשריוות כמפורט ללעיל ,הינו מידע צופה
המידע בכל ק
ה .נכון למועדד פרסום
והנחות של הקבוצה
ת
תבסס על הע רכות
פני עתיד המת
העובדה שמדדובר בטיוטות תקנות והוראות רגולצייה בלבד,
הדוח ולאור ה
ת שונה באופפן מהותי מזה שנחזה והוא תלוי,
בפועל עשוי להיות
ל
היישום
התנהגות
של התקנות והוראות הדדין הנ"ל ובה
ביין היתר ,בנווסח הסופי ש
הגורמים השוננים בענף הנוגגעים לעניין.
שנכללו בתחום
ו
 3.1.2תיאאור של ענפי הביטוח והכייסויים הביטו חיים
ביטוח החיים
 3.1.22.1ענף ב
כללי
קת תוכניות בביטוח המשללבות ביטוח ללמקרה ריסק וחיסכון,
 הקבוצה משווק
ת ביטוח
תיות ,פוליסות
ט ,פוליסות בביטוח קבוצת
פוליסות ביטוח פרט
ת
בייניהן
טוחיים המשוווקים על
סות ביטוח ללעצמאיים .הככיסויים הביט
מנהלים ופוליס
שר עבודה ונככות.
ת ,אובדן כוש
סק ,כגון :מוות
ידדי הקבוצה היינם כיסוי ריס
ה )להלן:
ח/בעל פוליסה
ביטוח חיים הינה חוזה בין מבבטח למבוטח
ח
 פוליסת
אשר מגדיר את ההחובות והזכוויות של שני הצדדים .שיננוי בחוזה
הלקוח"( ר
"ה
הסכמת שני הצדדים .סכום הביטוח ווהחיסכון הצצבור בהן
נייתן לבצע בה
מענה לצרכי ההלקוח בעיתוות משבר או בהתקיים אירוע אחר
אמורים לתת מ
אובדן כושר עבודה או פררישה( .עד שננת ,1990
בחיי המבוטח )כגון מוות ,א
טיח תשואה למבוטח ,בגיבבוי אג"ח
פוליסות בהן מרכיב החיסכון מבט
ת
שווקו
ש
ט בנושא
שא זה שהונפפקו על ידי ממשלת ישראל )לפירוט
ייעודיות לנוש
הרפורמה
 ,1991וכחלק מה
1
החל משנת
ל
סעיף  9.3.7.1להלן(.
האג"ח ראה ס
ח ייעודי
הביטוח אג"ח
להנפיק לחברות ה
ק
מדינה
שוק ההון ,הפסיקה המ
בש
שאין בהן
שות ולכן הוחל בשיווק פוליסות ש
אמור לגבי פפוליסות חדש
כא
שתתפות
של החיסכון ,המכונות ""פוליסות מש
מדה למדד ש
הבטחה להצמ
ברווחים" .מררכיב החיסכוןן בפוליסות מושקע על ידי חברות הביטוח
ת שהושגו
ח .התשואות
בהתאם לתקנוות שהותקנו לעניין זה והנחיות המפקח
המבוטח.
הפוליסה של ה
ת ,בניכוי דמיי ניהול נזקפיים לחשבון ה
על ידי החברות
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נים והמבוטח רשאי לבחורר מסלול
קעה הינם רבבים ומגוו ם
מסלולי ההשק
אם להעדפותייו.
השקעה ,בהתא
חום הפעילות ראה סעיף  3..2להלן.
שירותים בתח
הרחבה בנושא מוצרים וש
לה
הפנסיה
 3.1.22.2ענף ה
סורתית לקרנות הפנסיה בהסתמך
טרפות הקולקקטיבית המס
לצד המשך ההצט
המסורתיים )מעסיקים ונציגי עובדיים( עבור
ם
ם
הסדרים שערכו המתווכים
על ה
על הגמל קובעע שניתן
חוק הפיקוח ל
צות עובדים שהם מייצגיים )שכן ק
קבוצ
מים ,כברירת מחדל ,וכי עוובד שלא
את הסדרי הפפנסיה בהסכמ
סיף ולקבוע א
להוס
להסדר פנסיוני שו נה מההסדר הקבוע בהסככם החל בענייינו יצורף
ר
בחר לפנות
סכם או לפיו( ,מתפתחת בשוק הפנסייה מגמה
הפנסיוני הקבוע בהס
י
שיר
למכש
הפנסיה ,תוך הסתייעות במתווכים
שית של יחידדים לקרנות ה
הצטרפות איש
של ה
חופש הבחיררה שניתן
עלים לפי הורראות חוק היייעוץ הפנסיווני ,בחסות ח
הפוע
תם יחידים מככוח חוק קופוות הגמל.
לאות
מבטחים פנסייה ,שתי קרנוות פנסיה
סגרת מנורה מ
הקבוצה ,במס
בענף זה מנהלת ה
ף
החדשה",
נכות ושאירים" :מבטחים ה
ת
המענניקות כיסוייים לפנסיות זקנה,
פנסיה חדשה מקי פה שזכאית לאגרות חוב ממשלתיות מיועדות
ה
שהיננה קרן
מבטחים החדשה פלוס" ,,שהינה קררן פנסיה חדדשה כללית .מסגרת
ו" -מ
על ידי החברה המנהלת
המבוטחים הי א תקנון ,הניתן לשינוי ל
קשרות עם ה
ההתק
שור או על פי דרישת הממוונה.
באיש
ת כאמור
הול המתקבללים מהקרנות
סות הקבוצה בענף זה היינן מדמי ניה
הכנס
הקבוצה בענף זה הינן הוצאוות התפעול השוטף של פעילות
ה
אות
והוצא
ה בהתאם
קרנות פנסיה
הקרננות .מנורה מבטחים פנסיהה היא חברה מנהלת של ק
ת רישיון
כך הינה בעלת
הפיקוח ,ולצורך ך
ח
מל ובהתאם לחוק
לחוק קופות הגמ
ק
ביטוח פנסיוני.
ח
מבטח בענף
ח
ראה סעיף  3.2.2להלן.
מוצרים ושירוותים בתחום הפעילות ה
חבה בנושא מ
להרח
קופות הגמל
 3.1.22.3ענף ק
ת לקצבה
ענף זה כולל חמישה תתי-ענ פים שונים :קופות גמל לא משלמות
קופות גמל אישיות לתגגמולים ולפיצצויים לענייןן כספים
עלות גם כק
)הפוע
קופות מרכזיוות )קופה
פקדו בהן עד תום שנת  ,(20007קרנות השתלמות ,ק
שהופ
ת( ,קופות
סיה תקציבית
שתתפות בפנס
מרכזית לפיצויים ,וקופת גמל מרכזית להש
גמל ללמטרות אחררות וקופות ג מל בניהול אישי ) .(IRAפפעילות הקבוצה בענף
מכירות חדשוות ,כמו גם ניהול הנכס
הגמל משלבת מ
ל
סים שהופקדדו בעבר
בקופות הגמל וטררם נמשכו.
ראה סעיף  3.2.3להלן.
מוצרים ושירוותים בתחום הפעילות ה
חבה בנושא מ
להרח
 3.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם
זה כפופה להורראות הדין ה
פעעילות הקבוצה בתחום ה
החלות על מבבטחים ,קרנות פנסיה
קנות שהוצאו מכוחם
קופות הגמל והתק
ת
ח וחוק
הוראות חוק הפיקוח
ת
וקקופות גמל ,לררבות
מעת לעת כמפוררט להלן.
תפרסמות ת
וכןן להוראות המפקח/הממוננה ,כפי שמת
 3.1.33.1כללי
ה בתחום
מרכזיות החלוות על הקבוצצה בפעילותה
אות הדין המ
להלן יפורטו הורא
שפורסמו
סכון ארוך טוווח וכן עיקרי ההוראות הררגולטוריות ש
ביטוח חיים וחיס
ח
חד הנושאים אשר נמנו בבסעיפים
שר לא פורטוו במסגרת אח
בשנת הדוח ,ואש
ת
הקודדמים לעיל.
אה סעיף
בכלל פעילותה רא
ל
החקיקה המרכזיות ההחלות על הקבוצה
ה
בלות
למגב
 9.2ללהלן.
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תקנות
אות החוק והת
הורא
 חוק קופות הגמל
אשית תחום הפעילות של קופות
בחוק זה הוסדדר לראשונהה בחקיקה רא
מל .בחוק
בתקנות קופות הגמ
ת
עד אז
סיה( שעוגן ד
הגמל )לרבות קרנות הפנס
ת ,היתרי
תר ,הוראות לעניין רישוי חברה מנהלת
קופות הגמל נקבעו ,בין הית
ה מנהלת,
שליטה בחברה
קת אמצעי ש
בחברה כאמור ,הגבבלות על החזק
ה
שליטה
ש
חברה מנהלת ,,הסדרת
סוק ,מינוי אוורגנים ובעלי תפקידים בח
בלעדיות העיס
תשלומים
לקופות גמל ,תקנוןן הקופה ואופפן שינויו ,כלללים לעניין ת
ת
אישור
הקופה וניהולל נכסיה,
שקעת כספי ה
מנה ,דרכי הש
ומשיכת כספים ממ
ת
קופה
לק
מיתים.
פייקוח על הקופה ודיווחים לממונה ולעמ
אשונה זכותו של עובד לבבחור את
במסגרת חוק קופות הגמלל נקבעה לרא
ספים עבורו; בהקשר זה נקבע כי
קופת הגמל בה יפקיד מעבבידו את הכס
מסוימת בהתאם לזזכותו זו,
ת
והעובד הזכאי לא בחר בקופת גמל
ד
במידה
מל שזהותה נקבעה בדין או בהסכם המעניק
ההפקדה בקופת הגמ
ה
תהא
ת
מל.
שמו בקופת גמ
עובד את הזככות להפקדת כספים על ש
לע
את המפקח ללהטיל עיצומיים כספיים עעל העובר
חוק קופות הגגמל מסמיך א
על חלק מהוראות החוק .בבהקשר זה ,רראה גם פרטיים נוספים בדבר חוק
קיקה( ,התשעע"א 2011-בסעעיף 9.2.3
הגברת האכיפה בשוק ההוון )תיקוני חק
הלן.
לה
מסדירות
תקנות שונות ,המ
ת
מעת לעת
ת
מכוח חוק קוופות הגמל ההותקנו
גמל )לרבות קררנות פנסיה( וחברות
ם קופות ל
שונים בקשר עם
ם
נוושאים
מוסדיים ,הוצצאות המותרוות בניכוי
מנהלות ובכלללם ,כללי השקקעה לגופים מ
סים שונים בבקופות הגמלל ,חובת
לגגוף מוסדי ,שיטות שער וך לגבי נכס
ת באסיפות ככלליות ועוד.
השתתפות על חברה מנהלת
שכלל את
מס הכנסה ,ש
תיקון מס'  190לפקודת מ
בחודש מאי  2012חוקק ת
תיקון הוחזרר המעמד
תיקון מס'  8לחוק הפיקו ח על הגמל .במסגרת הת
ת
חד-פעמית וללא כקצבה( ללכספי פיצוייי פיטורין
שר משיכה ח
ההוני )שמאפש
ספי עמית
לא משלמת לקצצבה ,וכן לכס
שמופקדים בקרן פנסיה ובקקופת גמל א
ש
שנפטר ,אשר לא נמשכו עעל ידי המוטבבים/יורשים אלא הועברו לחשבון
ש
שינויים רבים בהטבבות המס
ם
על שם מוטבביו .כמו כן ,בבוצעו
חדש שנפתח ע
קצבה ,המשפפיעות על שכיירים ,עצמאייים ובעלי שלייטה.
הניתנות בגין ק
הכלכלית
ליישום התוכנית ה
ם
קיקה
ת )תיקוני חק
 חוק ההתייעלות הכלכלית
תייעלות"(
לשנים  ,(20009-2010התשס""ט) 2009-להללן" :חוק ההת
אחת מכל
מקופת גמל א
מנהלת לנהל יותר מ
ת
חברה
חוק ההתייעלוות אוסר על ח
שפורטו בו ,ללמעט במקרים מסוימים שפורטו.
סוג מסוגי קופפות הגמל ש
ת הפיקוח
סמו ,בהמשך ללחוק ההתייעעלות ,תקנות
אוגוסט  2012פורס
ט
בחודש
הל יותר מקוופת גמל
על שירותים פיננסיים )ק ופות גמל( ))הרשאה לנה
שמנהלת יותרר מקופת
"ב ,2012-שמאפפשרות לחבררה מנהלת ש
אחת( ,תשע ב
מצעות מספר מתפעלים ללהמשיך בכך עד לסוף
מל אחת מאוותו סוג באמ
גמ
שורה של
קנות אלו מחיייבות את מנורה מבטחים גמל לבצע ש
שנת  .2013תק
ש
שנת .2013
מיזוגי קופות גגמל במהלך ש
ה ,התשס"ד20044-
 חוק גיל פרישה
לפרוש מעבודתו בבשל גילו,
ש
חוק זה קובע את הגיל שבבו ניתן לחייב עובד
מת וליהנות מגמלה.
אי לפרוש פפרישה מוקדמ
את הגיל שבבו עובד רשא
וא
מעבודתה
ניתן לחייב עובדדת לפרוש מ
ן
החוק נקבע שהגגיל שבו
ק
במסגרת
תום שנת
אלא אם עד לת
של גילה יעללה באופן הדדרגתי מגיל  62ל ,64 -א
בש
של השר לגיל פפרישה אחר ,עעל בסיס
עדת הכספים המלצות ל
 2016תאשר וע
שה שנולדה עעד לשנת
ועדה ציבורית לבבחינת גיל הפפרישה לאיש
ה
המלצות
ס"ד חדש ,שבבמסגרתו
צי לעבודה פס
תן בי"ד הארצ
 .19555יצויין ,כי לאחרונה נת
מעבודתו
סיק לחייב עוובד לפרוש מ
סייג בסייגים שונים את ייכולת המעס
הנ"ל.
.
בהגיעו לגיל הפרישה הנקובב בחוק
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 חוק הייעוץ הפפנסיוני
בחוק זה הוסדדר העיסוק בבמקצועות היייעוץ או השייווק הפנסיונני .נקבעו
כיועץ או משווק פנסיוני,
ץ
הרישוי
היתר ,הוראות בדדבר חובת ה
,
בו ,בין
תנאים ודרישות כשירות לעעניין זה ,חובוות ,איסורים והגבלות לענניין ייעוץ
ת
תן ללקוח
צרכי הלקוח ,החובה לית
ת המוצר לצ
סיוני ,התאמת
או שיווק פנס
ת כדאיות
קים בכתב את
 ,("Bמתן מסמכים המנמק
)"Best Advice
ייעוץ מיטבי "
היותו משווק או יועץ,
סיוני והמלצת היועץ ,גילוי נאות לגבי ה
החיסכון הפנס
ת ואיסור
חובת זהירות
תוך קביעת חובות אמון וח
ליצרנים השונים ,ת
ם
זיקתו
או המשווק לללקוח ,והוראוות בדבר
על ניגוד ענייננים אפשרי בבין היועץ ו
ם ודיווח.
חובות רישום
קצוע הנ"ל וח
ת בעלי המק
הממונה על פעילות
ה
פייקוח
מת מסלקה פננסיונית -
אודות תיקון מס'  3של חוק זה בנוגע להקמ
ת
פרטים
לפ
אה סעיף  3.1..1.1לעיל.
רא
חוק הייעוץ ההפנסיוני ,הורראות לגבי העעיסוק בייעוץץ פנסיוני
עוד נקבעו בח
לקבלת היתר של יועץ פנסיוניי לתאגיד
ת
תנאים
קאי ובכללן ת
של תאגיד בנק
ש
ה מחברה
בנקאי .כן נקבבע בחוק ,כי ייועץ פנסיוני רשאי לקבל עמלת הפצה
ה ייעשה
חישוב העמלה
ת ,ובלבד שח
מנהלת ,בשיעור מרבי שיייקבע בתקנות
מו תקנות
שר זה פורסמ
לללא תלות במוצר שעליו המליץ היועץ ללקוח .בהקש
ס"ו,2006-
הפצה( ,התשס
סיים )קופות גמל()עמלות ה
הפיקוח על שירותים פיננס
בהן נקבעו עמלות ההפצה ההמרביות שנייתן לשלם ליוועץ פנסיוני.
אה סעיף
אודות טיוטת תיקקון לתקנות עמלות הפצצה הנ"ל  -רא
ת
פרטים
לפ
 3.1.1..8לעיל.
טורים ,התשככ"ג1963-
 חוק פיצויי פיט
של מרכיב
ההפקדות בקוופות הגמל ש
חוק זה קובע ,בין היתר ,כלללים לעניין ה
הפיצויים ולעניין כלל הה פקדות בקופפות גמל לקצצבה ,ובכלל זה לגבי
חי מנהלים( וקרנות
הגמל )ביטוח
פוליסות הכפפופות לתקנוות קופות ה
כספים שהופקדו כאמור מפני עיקול,
ם
הפנסיה ,וכן הוראות הגנ ה על
החזרה או העברה.
ה
שעבוד,
ש
השכר ,התשי"ח19588-
 חוק הגנת כ
בהתאם להורא
אות סעיף 1 9א לחוק הגנת השכר ,עעל קופות גמל לפעול
לגגביית חובות ממעביד .קופפות הגמל יהיו רשאיות לה
השתחרר מחבותן אם
אחרות המצדיקות
ת
סיבות
יווכיחו כי לא התרשלו א ו כי חלו נס
ת שחרור
מחבות זו.
 פקודת מס הכנסה
ת כספים
מס הניתנות עקב הפקדת
הכנסה קבוע ות הטבות מ
בפקודת מס ה
פוליסות הכפופות ללתקנות קופוות הגמל
ת
בקופות גמל ,ובכלל זה ללגבי
הטבות מס הניתנות
)ללעצמאיים ובביטוחי מנהללים( וקרנות הפנסיה ,וה
שאינן בהתאם לתנאי
תלמים מהן ווכן "קנסות" על משיכות ש
לככספים המשת
קתי.
ההסדר התחיק
תיקון מס'  190לפקודת מס הכנסה ,שבבמסגרתו
בחודש מאי  ,20112פורסם ת
קצבה ,המשפפיעות על
שינויים רבים בהטבבות המס הניתנות בגין ק
ם
בוצעו
שליטה.
איים ובעלי ש
שכירים ,עצמא
ש
ם לאישור ונניהול קופות גמל( ,התשככ"ד1964-
תקנות מס הככנסה )כללים
 ת
ת הגמל"(
)ללעיל ולהלן"" :תקנות קופות
הולן של קופפות גמל,
שאים שונים הנוגעים לניה
מסדירות נוש
תקנות אלה מ
ת
העיקריים המוסדרים בתקנות
ם
טוח .הנושאיים
קרנות פנסיה ,וקופות ביט
ה לטובת
שיעורי ההפררשות המותררים להפרשה
תר ,קביעת ש
הינם ,בין הית
מאים ,וכן
חיסכון פנסיוני ,תוך אבחנ ה בין עמיתים שכירים ועעמיתים עצמ
קביעת אפשרוויות המשיכהה של הסכומיים הצבורים בהם והתנאים לעניין
זה.
ה
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התקנות מחייבבות את קופוות הגמל וחבברות המנהלוות קופות גמל ,לערוך
שלני כלפי
אחריות מקצועית לככיסוי חבותן בשל מעשה או מחדל רש
ת
בייטוח
של עובדיהן כלפפי העמיתים ..הביטוח
העמיתים ,וכן לכיסוי מעיללה באמון ל
משותפות
הקבועים בתקנות השקעות מ
ם
מים ובתנאיים
ייעשה בסכומ
ונאמן ותנאי כשיירות של
ן
מנהל קרן
ל
בנאמנות )הון עצמי וביט וח של
שנ"ו1995-
דיירקטורים וחבברי ועדת הההשקעות( ,תש
של מבטח
 צו איסור הלבבנת הון )חובבות זיהוי ,דדיווח וניהול רישומים ש
סוכן ביטוח( ,התשס"ב) 20001-להלן בפסקה זו" :צו הביטוח"( וצצו איסור
וס
של קופת הגמל וחברה
וניהול רישומים ש
ל
חובות זיהוי ,דיווח
להלבנת הון )ח
זו" :צו קופת הגמל"(
ס"ב) 2001-להללן בפסקה :
קופת גמל( התשס
ת
המנהלת
המנהלות
הביטוח והחברות ה
ח
צווים אלו מטילים על חבררות הביטוח ,סוכני
של קופות הגגמל חובת זייהוי לקוחות ,דיווח ,ניהול ושמירת מסמכים
ש
שונים .צו הבייטוח חל רק על תכניות בביטוח חיים בבעלות מרכיבב חיסכון.
ש
מל בקשר
ת גמל או חבברה מנהלת של קופת גמ
הגמל מחייב קופת
ל
צו קופת
עם קופת הגמל שבניהוללה לרשום וולשמור את פרטי זיהוי העמית
הצו מחיל
אי בקופת גמלל .כמו כן ,ה
קיד בחשבון עמית עצמא
המעוניין להפק
מפורטים
ומשיכות בסכומים המ
ת
ם בגין ההפקדדות
אימות פרטים
חובות דיווח וא
בצו .צו קופת הגמל לא חל על קרנות פננסיה.
ספים בין
גמל( )העברת כס
(
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )קופות
ח
תקנות
 ת
ס"ח) 2008 -לההלן" :תקנות הניוד"(
קופות( ,התשס
קח ,מעת
מו בעניין זה על ידי המפק
ביחד עם חוזרים אשר פורסמ
ד
התקנות,
עת ,קובעים כללים שנועעדו לאפשר לעמיתים לבבצע העברת כספים,
לע
ת קרנות
תו סוג )לרבות
תן ,בין קופות גמל מאות
שוט ככל שנית
באופן קל ופש
ת לקופות
מקופות גמל הוניות
ת
ספים
פנסיה וקופות ביטוח( ,ואףף העברת כס
מל לקצבה.
גמ
תים פיננסים )קופות גמלל( )קופת גמלל בניהול
הפיקוח על שירות
ח
תקנות
 ת
קופת גמל בנייהול אישי"(
אישי( ,התשס""ט) 2009 -להללן" :תקנות ק
א
של עמית
קובעות את ההאפשרות לננהל סוגי כספי חיסכון ש
תקנות אלו ק
ת
עצמאי שהוגדדרו בתקנות וכספי קרן השתלמות ,בבאמצעות קוופת גמל
מו ,תחת
בניהול אישי ,אשר תנוהל על ידי העמיית או מנהל תיקים מטעמ
המנהלת.
עה מסוימות ,שיבוקרו על ידי החברה ה
מגבלות השקע
גמל( )רכישה ומככירה של
(
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )קופות
ח
תקנות
 ת
התשס"ט22009-
נייירות ערך( ,ה
בתקנות אלה נקבעו מגבללות לעניין רככישת ניירות ערך בידי גווף מוסדי
קופת גמל ,פוליסת ביטוח
ת
תשואה )קרן פפנסיה,
המנהל השקעוות תלויות ת
משווקים או מופצים
משתתפת ברווחים( ,אם אותם ניירות ערך מ
ת
חיים
א החתם
קשור כאמור הוא
ר
או שצד
באמצעות צד קשור לגוף המוסדי ,ו
אותם ניירות ערך .
ם
בהנפקת
ם פיננסיים )קופות גמל( ))הוצאות ישיררות בשל
הפיקוח על שירותים
ח
תקנות
 ת
תשע"ב2012-
עסקאות( )תיקון( ,הת
ת
ביצוע
תקנות אלו ,בבמקביל לחוזזר גופים מווסדיים ,אף הוא בנושא הוצאות
ת
ת הקופה
אות שרשאית
קובעות את ההוצא
ת
אות,
שירות בשל ביצוע עסקא
יש
לנכות מתוך ננכסי הקופה בשל ביצוע עסקאות .בבפברואר  20012תוקנו
ה לנכות
שאית הקופה
התקנות ,באופפן שהורחבהה רשימת ההוצאות שרש
מאידך נקבע ,כי דמי
אות מחד ,ומ
מתוך נכסי הקופה בשל בביצוע עסקא
סל ישראליות שבו השקיעעו קופות
הנגבים ע"י מנפיקק תעודות ל
ם
הניהול
הגמל לא יותרו לניכוי כהוצצאות כאמור.
פיננסיים )קופות גמלל( )השתתפות חברה
ם
תים
הפיקוח על שירות
ח
תקנות
 ת
תשס"ט2009-
מנהלת באסיפפה כללית( ,הת
מ
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תתפות בהצבעעה של משקייע מוסדי
התקנות קובעות ,בין היתרר ,חובת השת
ת הצבעה
הוא בעל זכות
של תאגיד שה
מיתים ,באסייפה כללית ש
לגגבי כספי העמ
המנויים בתקננות ,תוך הגדדרת מקרים בבהם יידרש אישור של
בו בנושאים ה
חס להתקשררות עם גורם מקצועי
ציגים חיצונייים להצבעה והוראות ביח
נצ
תקנות ,קבע המפקח,
ת .בהמשך לת
המלצות הצבבעה באסיפות
צורך גיבוש ה
לצ
מוסדי לקבוע ולפרסם
בחוזר אשר פוורסם מטעמו ,,את חובתו של משקיע מ
ת הנושאים הבאים :מדייניות ההצבעעה; אופן
באתר האינטררנט שלו את
תה בהתאם ללמדיניות
ההצבעה היית
הצבעה בפועל לרבות ציון העובדה כי ה
ם מקצועי שעימו התקשרר; אמות מידדה ביחס
ההצבעה שלו או של גורם
שוקל להשקיעע .בנוסף,
של התאגידי בתאגידים בבהם הינו ו
איכות הממש
לא
פרסמה רשות ניירות ערך הנחייה בנווגע לפרסום תוצאות הצבעה של
סוימות.
מוסדיים בנסיבות מס
ם
גוופים
אר  2012פוררסמו תקנות הפיקוח ל
 בחודש פברוא
על שירותים פיננסיים
ת גמל או
קופות גמל( ))הון עצמי מזזערי הנדרש מחברה מנהללת של קופת
)ק
צורך פסקה זזו" :התקנות""( ,וחוזר
התשע"ב) 2 012-להלן ,לצ
קרן פנסיה( ,ה
חברות מנהלוות .התקנות מגדירות
מוסדיים בעניין דריישות הון מח
ם
גוופים
ת .ואת דרכי השקעת ההוון העצמי
את ההון העצמי הנדרש מ חברה מנהלת
א
הנדרש ומגבלוות שונות לענניין זה .ראה גם באור  15בבדוחות הכספפיים.
מל( )איתור עמיתים
פיננסים )קופות גמ
ם
תים
תקנות הפיקוח על שירות
 ת
מוטבים"(
שע"ב) 2012-ללעיל ולהלן" :תקנות איתוור עמיתים ומ
מוטבים( ,התש
ומ
התקנות )וחוזר הממונה ההמשלים שפורסם
בעקבותיהן( מחייבוות גופים
ת
קי קשר,
מיתים מנותק
של פעולות לאיתור עמ
מוסדיים לנקוט בשורה ש
מ
שבונם מוגדר כחשבון רדוום ומוטבים של עמיתים שנפטרו
עמיתים שחש
)ללהלן" :עמיתים שיש לאתררם"( בהתאם ללוחות זמניים שהוגדרו בבתקנות.
חדשות )ראה סעיף  ,33.1.1.3לעיל(,
מי הניהול הח
נקבע בתקנות דמ
ע
במקביל,
לאתרם ושלא אותררו בפרק הזמן שנקבע
ם
כי בחשבונות של עמיתים שיש
י
הניהול בגינם ל0.3%-
בתקנות איתור עמיתים וומוטבים ,יופפחתו דמי ה
מית שכזה נייתן יהיה
הקשר עם עמ
מהיתרה הצבוורה .במועד שבו חודש ה
מהעמית במועד ניתווק הקשר
ת
מי הניהול שנגבו
חזור ולגבות את שיעור דמ
לח
מוך מבין
 (0.3%לבין הנמ
תים הנ"ל )%
ההפרש בין דמי הנניהול המופחת
ש
וככן את
מית במועד נייתוק הקשר.
שיעור דמי הניהולל שנגבו מהעמ
ר
 0.5%או
%
ה החלים
גמל()כללי השקעה
)
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )קופות
ח
תקנות
 ת
הלות ומבטחיים( ,התשע"ב2012-
על חברות מנה
אה להלן סעייף .9.2.3
רא
מדה
חוזריים של המפקח וניירות עמ
חוזר שעניינו טיוב נתונני זכויות
סם המפקח ח
דצמבר  2011פרס
ר
 בחודש
העמיתים בגופפים המוסדייים )אשר עודדכן בחודש ננובמבר  .(2012מטרת
החוזר הינה ללהגדיר את ההפעולות הנדדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח
ה מהימן,
הגוף המוסדי יהיה
זכויות העמיתים בבמערכות המידע של ף
ת
שרישום
ש
קובע מסגרת עבבודה כללית לפרויקט
ע
שלם זמין וניתן לאחזור .החוזר
ש
מוסדי לעריכת סקר פערים ,בניית מודדל מיפוי
ובכללה חובת גוף מ
ה
הטיוב
ת כשלים
כשל או קבוצת
ל
הכנת תכנית עבודה מפפורטת לטיפוול בכל
וה
אשר יסתיים עד ליום 30
ר
הפרויקט
שאותרו ,לרבוות לוחות זמננים לביצוע ה
תאגידי לענייןן פרויקט
ביוני  .2016בנוסף החוזר קקובע את כלללי הממשל הת
הטיוב .יצויין ,כי יישום הוראות החווזר ידרוש כככל הנראה משאבים
כספיים וניהולליים רבים.
חוזר סוכנים וויועצים שענייינו ייפוי
ם המפקח ו
דצמבר  ,2012פרסם
ר
 בחודש
חיד לטופס יייפוי כוח,
ת החוזר ,נקבבע מבנה אח
שיון .במסגרת
כוח לבעל ריש
הרישיון לקבבל מידע או להעביר
ח את בעל ה
שבאמצעותו מייפה לקוח
ש
תמשכים.
שיווק פנסיוני נקוודתיים או מת
ק
סיוני או
בקשות במסגררת ייעוץ פנס
ם ונקבעו
בחוזר נקבעו תקופות שוננות לתוקף יייפויי כוח מסוגים שונים
סתו לתוקף מללא בשנת .20017
הוראות מעבר ליישום החוזזר ,עד לכניס
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ביטוח חיים
 3.1.33.2ענף ב
ה בתחום
מרכזיות החלוות על הקבוצצה בפעילותה
אות הדין המ
להלן יפורטו הורא
ת הדוח,
ביטוח חיים וכן עיקרי ההווראות הרגוללטוריות שפורסמו בשנת
ח
שר נמנו
סגרת אחד הנושאים אש
א פורטו במס
זה ואשר לא
עות לענף ה
הנוגע
הקודמים לעיל:
ם
בסעייפים
אות הדין
הורא
תקנות הפיקווח על שירוותים פיננסיים )ביטוח אובדן כושרר עבודה
 ת
שס"ז2006-
קבוצתי( ,התש
התקנות קובעות עקרונות בסיסיים בבייטוח אובדן ככושר עבודה קבוצתי,
הבטחת כיסוי ביטוחי
המבוטחים וה
שמטרתם העיקרית שמירהה על ענייני ה
ש
מעביד בלבד; למבוטח
בתקנות נקבע כי בעעל הפוליסה ייכול שיהיה מ
ת
אות.
נא
הקבוצתי
שר מעבר לפפוליסת פרט בעת פקיעת הביטוח ה
הבודד יתאפש
א חיתום
דומים לפוליסות פרט של המבטח במועד המעבר וללא
ם
בתנאים
מחדש .כן קוובעות התקננות חובה על המבטח ללהמציא לכלל מבוטח
סה ,דף פרטי בביטוח ודיווח שנתי.
בקבוצה פוליס
הפיקוח על עסקי בייטוח )ביטוח חיים קבוצתיי( ,תשנ"ג19993-
ח
תקנות
 ת
סק )ללא
אות ,לעניין ביטוח חיים קבוצתי ,ריס
בתקנות אלה כלולות הורא
וגודלן המינימאלי ,,תקופת
ן
מרכיב חיסכוןן( ובכלל זה הגדרת הקבבוצות
הוסמך לקבועע הוראות
סף ,המפקח ה
הביטוח ,ותקררת העמלות ללסוכנים .בנוס
א חיתום
המשך במקרהה של הפסקת הביטוח הקבוצתי וללא
לגגבי פוליסת ה
מחדש.
של מבטח
הפרדת חשבוננות ונכסים ש
הפיקוח על עסקי בייטוח )דרכי ה
ח
תקנות
 ת
חיים( ,התשמ"ד19884-
,
בביטוח
חשבונות והנככסים של
קובעות הנחיוות בדבר דרככי הפרדת הח
תקנות אלה ק
ת
הביטוח של מבטח ,והפרדת נככסים של
ח
חיים מכלל עעסקי
עסקי ביטוח ח
של עסקי ביטוח חיים
תף ברווחים מנכסים ל
עסקי ביטוח חיים משתת
אחרים.
ח חיים(,
אי הצמדה בבחוזה לביטוח
הפיקוח על עסקי ביטוח )תנא
ח
תקנות
 ת
התשמ"ב1982-
בתקנות אלה כלולות ,בין היתר ,הוראוות ,לעניין תננאי ההצמדה בחישוב
ה ביטוח
התשלומים שעל המבטח לשלם בשל פדיון הפוליסה או מקרה
בחוזה לביטוח חיים.
)תנאים בחוזה הבייטוח( )הוראוות למצב
ם
הפיקוח על עסקי בביטוח
ח
תקנות
 ת
רפואי קודם( ,התשס"ד20004-
אה סעיף  9..2.3להלן.
רא
הפנסיה
 3.1.33.3ענף ה
תה בענף
מרכזיות החללות על הקבוצה בפעילות
להלן יפורטו הוראות הדין המ
סיה וכן עיקררי ההוראות הרגולטוריות שפורסמו בבשנת הדוח ווהנוגעות
הפנס
אחד הנושאים אשר נמנו בבסעיפים
ד
לענף זה ,ואשר לא פורטו בבמסגרת
הקודדמים לעיל:
תקנות הפיקוח על שירותים פפיננסיים )קופפות גמל( )הון עצמי מזעררי הנדרש
סיה( ,התשע"ב) 2012-לעילל ולהלן:
של קופת גמלל או קרן פנס
מחבררה מנהלת ש
שות"(
"תקננות הון עצמי מזערי החדש
החדשות וחוזר גופים
עצמי מזערי ה
בחודדש פברואר  2012פורסמו תקנות הון ע
ת נלוות
מכיל הוראות
מוסדדיים בעניין דרישות הוון מחברות מנהלות המ
את ההון העעצמי הנדרש מחברה
ומשללימות לתקנוות .התקנות מגדירות א
באור  15לדוח הככספי.
ר
מנהללת .ראה
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קופות גמל
 3.1.33.4ענף ק
תה בענף
מרכזיות החללות על הקבוצה בפעילות
להלן יפורטו הוראות הדין המ
סיה וכן עיקררי ההוראות הרגולטוריות שפורסמו בבשנת הדוח ווהנוגעות
הפנס
אחד הנושאים אשר נמנו בבסעיפים
ד
לענף זה ,ואשר לא פורטו בבמסגרת
הקודדמים לעיל:
בסעיף  3.1.5.3לעילל.
ף
חדשות  -ראה פירוט
תקנות הון עצמי מזערי הח
 ת
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )קופות גמל( )הרשאה לננהל יותר
ח
תקנות
 ת
חת( ,תשע"ב 2012-
מקופת גמל אח
מ
חוק ההתייעללות )ראה
בחודדש אוגוסט  2012פורסמו ההתקנות הנ"לל ,בהמשך לח
שמנהלת יותרר מקופת
מאפשרות לחבברה מנהלת ש
פירוט בסעיף  3.1.5.1לעיל( שמ
ט
סוף שנת
שיך בכך עד לס
ת מספר מתפפעלים להמש
אחת מאותו סוג באמצעות
גמל א
של מיזוגי
טחים גמל לבבצע שורה ש
אלו יחייבו את מנורה מבט
 .2013תקנות ו
במהלך שנת .2013
ך
פות גמל
קו ת
תו ובתמהיל הלקוחות
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 3.1.4שיננויים בהיקף ה
ביטוח חיים
 3.1.44.1ענף ב
היקף הפעילות
ף
טוח ,הסתכמו כלל הפרמייות בענף
הכספיים של חברות הביט
אם לדוחות ה
בהתא
ם הראשונים של שנת  ,20012בסך של כ16,450 -
שעת החודשים
ביטוח חיים ,בתש
ח
החודשים
 15,625מיליוני ש"ח בתשעת ה
1
של כ-
שוואה לסך ש
מיליווני ש"ח בהש
השנה הקודמת.
שונים של שנת  .2011חלהה עליה של כ 5% -לעומת ה
הראש
מיות בחברה רראה סעיף  4.4.1.1לדוח הדירקטוריון.
לענייין היקף הפרמ
עמדה בעניין עדכון מערך ההנחות
ממונה נייר ע
בחודדש נובמבר  2012פרסם המ
סגרתו הורה המפקח
הדמווגרפיות בקררנות פנסיה וביטוחי מנהלים ,במס
תוכניות ביטווח חיים עם מקדמי קצבבה המגלמים הבטחת
סיק שיווק ת
להפס
הלן.
תוחללת חיים ,לפררטים ראה סעעיף  3.1.1.6לה
רווחייות
ם .גורם
הקבוצה בתחום זהה מושפעת ממספר גוררמים עיקריים
ה
רווחייות
הנובע מהשקעת כספי
המשפיע על הרווחיוות הינו המרוווח הפיננסי ה
ע
משמעותי
ה מושפע
 .2003מרווח זה
2
לתום שנת
ם
סות ביטוח חיים שהונפפקו עד
פוליס
ההון בתקופ ת הדיווח .ייצויין ,כי בשנת  ,2011כתוצאה
צאות שוק ה
מתוצ
דמי ניהול משתנים ,תוך
שואה ריאלית שלילית בפווליסות אלו ,לא נגבו י
מתש
בתחום זה מהיקףף צבירת
ם
חיות
שפעת הרווח
פגיעה ברווחיות .בנוסף ,מוש
ה
הפער בין
בפוליסות שהונפקו ההחל משנת  .2004גורם נוסף הינו ה
ת
סים
הנכס
ח משנה.
תחשב בביטוח
לעלותו בפועל ,בהת
ו
מיה הנגבית בבגין מרכיב ה ריסק
הפרמ
תוחלת החיים מש פיעה על הררווחיות הן בבתוכניות הרייסק ,והן
ת
התארכות
ח .גורם נוסף המשפיע
שולמת קצבה לכל תקופת חיי המבוטח
בתוככניות בהן מש
ככל שפוליסה משולמת
ל
על ררווחיות החבברה הינו מ שך חיי הפווליסות.
הפוליסה.
לתקוופה ארוכה יוותר כך גדלה הרווחיות מה
הוצאות נמוך תביא לשיעור רווחיות גבוה
ת
בנוסף ,יש לציין ככי שמירה על יחס
יותר.
.
ם )קופות
תים פיננסיים
קוח על שירות
בחודדש פברואר  ,2012הותקנו תקנות הפיק
גמל())דמי ניהול( ,התשע"ב ,20012-במסגרתן נקבעו תקרוות לדמי ניהוול שניתן
ת השפעה
לגבות בגין פוליסות ביטוח חי ים חדשות .ללתקרות אלו צפויה להיות
ת
צה .לפרטים ראה סעיף  3.1.1.3לעיל.
על רווחיות הקבוצ
לענייין ניתוח הרוווחיות ראה סעעיף  4.4.1.1לדוח הדירקטווריון.
בענף זה ראה טבללה בסעיף  2.22.1לעיל.
ף
לנתונים בדבר הכנסות ורווח ללפני מס

א 31 -

תמהיל לקוחות
ראה סעיף  3.4להללן.
הפנסיה
 3.1.44.2ענף ה
היקף הפעילות
ף
במשק ,ניהלו בשננת ,2012
ק
חדשות
ת הפנסיה הח
המנהלות של קרנות
ת
החבררות
שות ,נכסים בסך של כ 126,2922 -מילייוני ש"ח,
עבור עמיתי קרנות פנסיה חדש
שנת 2012
שנת  .2011בש
מת נכסים בסך של כ 100,,293 -מיליוני ש"ח נכון לש
לעומ
שנת .2011
 26%לעומת ש
חל גיידול של כ% -
סיה החדשות בקבוצה
תי קרנות פנס
ם עבור עמית
סים המנוהלים
לענייין היקף הנכס
ראה סעיף  2.4לדווח הדירקטורריון.
רווחייות
ם במרכיב
בהכנסות מדמי הניהוול והשינויים
ת
זה תלויה בעייקר
חיות בענף ה
הרווח
אופנים :שיעור מדמי
מי הניהול נגגבים בשני א
אות הנהלה וכלליות .דמ
הוצא
מצבירת הנכסים בבקרן .צירוף עמיתים
ת
הגמולים שנגבו בתקופה ושייעור
אם.
הנכסים גדלה בהתא
ם
ם שנגבים וצבבירת
חדשיים מגדיל את דמי הגמולים
מיתי קרנות הפנסיה
מעניקות לעמ
ת מנהלות מ
לנוכח התחרות בבענף ,חברות
ח
להגדלת הצבירה שללהם בקרן או כיסויים
ת
הטבוות בדמי ניהוול אשר מיועעדות
חיים משלימ
ביטוח
מים וזאת בבנוסף לתשללום עמלות לסוכנים וליועצים.
שיעור דמי הניהול האפקטיביים
ר
ת את
בות בדמי הניהול מקטינות
ההטב
ם הנגבים
הרווחיות.
השפעה על ה
חיים קיימת ה
סויים הביטוח
מעמייתי הקרנות וולרכישת הכיס
ראה סעיף  4.44.1.3לדוח
ח לפני מס בבענף זה ה
לנתונים בדבר הכנסות ורווח
הדירקטוריון.
תמהיל לקוחות
ראה סעיף  3.4להללן.
קופות הגמל
 3.1.44.3ענף ק
היקף הפעילות
ף
במשק ,ניהלו בשננת  ,2012עבוור עמיתי
ק
המנהלות של קופות הגמל
ת
החבררות
קופות הגמל נכסיים בסך של כ 318,844 -מיליוני ש"ח ,לעומת נכסים בסך של
ת
כ 293,9333 -מיליונני ש"ח נכון לשנת  .2011בשנת  2012חל גידול של כ9% -
מת שנת .2011
לעומ
אה סעיף
מל בקבוצה רא
תי קופות הגמ
ם עבור עמית
סים המנוהלים
לענייין היקף הנכס
 2.4ללדוח הדירקטווריון.
רווחייות
ם במרכיב
בהכנסות מדמי הניהוול והשינויים
ת
זה תלויה בעייקר
חיות בענף ה
הרווח
ם בקרן.
אות הנהלה וככלליות .דמי ההניהול נגבים כשיעור מצבבירת הנכסים
הוצא
מי הגמולים  -בהתאם
החל משנת  2013ניתן יהיה ללגבות דמי ניהול גם מדמ
לרפורמה בדמי הנניהול האמורהה בסעיף  3.1.1.3לעיל.
ראה סעיף  4.44.1.4לדוח
ח לפני מס בבענף זה ה
לנתונים בדבר הכנסות ורווח
הדירקטוריון.
ם )קופות
תים פיננסיים
קוח על שירות
בחודדש פברואר  2012הותקנו תקנות הפיק
גמל())דמי ניהול( ,התשע"ב 20 12-ובהן נקבבעו תקרות לדמי ניהול שחברה
מנהללת רשאית ללגבות בגין קקופות הגמל שבניהולה .לתקרות אללו צפויה
על רווחיות הקבבוצה מפעילוות ניהול קופות הגמל.
להיות השפעה ל
ת
תמהיל לקוחות
ראה סעיף  3.4להללן.
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חלים בהם
 3.1.5גורממי הצלחה קריטיים בתחוום הפעילות ווהשינויים הח
לההערכת הקבווצה ,גורמי ההצלחה הקקריטיים בתחום הפעילוות הינם ,ביין היתר,
ת מערכי
לקבוצה תוך הרחבת
ה
ההפצה של המוצריים שהינם רווחים
ה
עילות
תמקדות בפע
הת
המוצרים
ם ,שמירה על רמת שירות גבוהה ללקווח והתאמת ה
קוחות חדשים
הפפצה וגיוס לק
שונים לצרכיו ,כמו גם ייכולת שימורר הלקוחות ופיתוח מוצרים חדשים לצרכים
הש
ה ללקוח
ספים ,הינם :מובילות בתחום התשואה
שמעותיים נוס
גורמי הצלחה מש
י
שתנים.
מש
עלות בתשומות הייצור ,בבין היתר,
שואה הדמוגררפית בענף הפפנסיה ,התייע
וב כלל זה ,התש
על גורמי חוץץ ויכולת
חום זה ,בקררה יעילה ל
פור מערכות המידע בתח
באאמצעות שיפ
מהירה לשינויים ררגולטוריים.
ה
הייערכות
 3.1.6תח ליפים למוצררי תחום הפעיילות
תחליפיים זה לזה ,אולם התחליפייות אינה
ם
הינם במידה רבהה,
ם
הפעילות
מווצרי תחום ה
מאפיינים זהים לחלווטין ,כפי
ם
עלי
חום אינם בע
מללאה ,שכן מווצרי הענפים השונים בתח
שייפורט להלן.
תחום ביטוח החיים וחסככון ארוך הטוווח וזאת,
המוסדיים בת
קייימת תחרות בין הגופים ה
תחליפיים
שהינם מוצרים ת
ם
סיוניים
מוצרים הפנס
חודי של המ
בשל האופי הייח
ל
ביןן היתר,
תחום.
בת
טבת מס )כגוןן TOP -
אין בגינם הט
טוח חיים שא
צרים בענף ביט
בכל הנוגע למוצ
מעעבר לכך ,ל
תחרות אל מול גופפים פיננסים אחרים המש
ת
קיימת
 (FINANCק
CE
שווקים מוצרי השקעה
)כגגון תכניות חסכון בבנקים ,קרנות נאמ נות ופיקדונות למיניהם( .לעניין מרכיבבי הריסק
חיים ,לרבות הנכות הקצבבתית ,ניתן לררכוש את הכייסוי גם בקרןן הפנסיה
בעענף ביטוח הח
קרה בו הלקווח רוכש
הינו רק במק
חיים .ואולם ,כיסוי זה ה
תחליף למוצררי ביטוח הח
כת
ריסק ,לרבות מגוון מוצרי
,
מווצרים המשלבים חסכון ללגיל פרישה .מעבר לכך ,כיסויי
אונה ,אובדן כושר עבודה מקצועי
בקרן הפנסיה כג ון נכות מתא
ן
ביטטוח שאינם קיימים
ביטוח חיים בלבדד .כמו כן,
ח
סוי נפרד בפניי עצמו במסגררת ענף
וכייו"ב ניתנים ללרכישה ככיס
ק בחברת
שאינו קצבתיי בקרות אירוע ביטוחי ניתן לרכוש רק
מי )"פיצוי"( ש
שלום חד פעמ
תש
ביטטוח.
מי קרנות
בננוסף ,השינויים הרגולטורייים שנערכו בבשנים האחררונות ,ובפרט עדכון מקדמ
ח חיים עם מקדמי קצבה המגלמים הבטחת
תכניות ביטוח
קת שיווק ת
הפפנסיה והפסק
חליפיות הפניימית בין
על מידת התח
צפויים להעררכת החברה ,להשפיע ל
תווחלת חיים צ
היה השפעה ניכרת על מבבנה שוק
מווצרי התחום .החברה מערריכה כי לשיננויים אלו תה
התחרות בשווק זה .יצויין ,כי נכון למוועד דוח זה עעדיין לא
לטווח ארוך ועל ה
ח
החחיסכון
בררור מה יהיה טיבן של תככניות ביטוח החיים ללא מקדמי קצבה מובטחים שחברות
שנת  2013ולפיככך לא ניתן ללהעריך מהו שיווי המשקל שאליו
ישווקו החל מ ת
ו
הבביטוח
שינויים הרגוללטוריים הנזכרים לעיל.
הפנסיוני ,בעקבות הש
,
סכון
יגייע שוק החיס
חלו בתחום
 3.1.7מבננה התחרות ווהשינויים שח
מי כניסה ויצייאה ,ראה גם סעיף  9.1.1ללהלן.
להלן ולעניין חסמ
ן
סעיף 3.7
לפפירוט ,ראה ס
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 3.1.8שיננויים
הלן.
ראה סעיף  3.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
שירותים
 3.2מוצרים וש
3
ה וקופות
קרנות הפנסיה
פוליסות ביטוח ובק
ת
ם :בביטוח חייים -
תחום זה הינם
המוצרים הנמכרים בת
קנונים .המוצררים נמכרים ללעיתים כשהם משולבים זזה בזה.
גמל  -זכוייות על פי תק
 3.2.1ביטטוח חיים
וכיסויים ביטוחיים .התנאים
ם
טוח
של מוצרי ביט
כללי ותמציתי ש
י
סעעיף זה כולל תיאור
תנאים המפוררטים בכל פולליסה .התיאוור הינו לצרכי דוח זה
הממלאים והמחייבים הם הת
שנות הפוליסהה.
ישמש לצרכי פרש
ש
בללבד ולא
תייאור כללי
סות ביטוח ללעצמאיים )הכפופות
פוליסות ביטוח מנההלים ,פוליס
ת
הקקבוצה משווקת
טוח פרט .פולליסות אלה ככוללות מרכיבב חיסכון
ופות הגמל( וכן פפוליסות ביט
תקנות ק ת
לת
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הדין( וכן
ובכפוף להוראות ה
ף
הווני או קצבתי או שילוב ביניהם )לפיי בחירת המבבוטח
סק לסוגיו
מאחרים )ריס
מרכיבים שהוזזכרו בנפרד מ
מררכיבי ריסק ללמיניהם ,או ככל אחד מהמ
בללבד או חיסכוון לסוגיו בלבבד(.
מררכיב חסכון הוני
מי ,בכפוף
סכום חד פעמ
משוך את ערככי הפדיון בס
עניק למבוטח אפשרות למ
חססכון הוני מע
הפוליסה והוראות הדדין.
ה
תנאי
לת
מררכיב חסכון ללקצבה
טח לקצבה חוודשית לכל ימי חייו בהתאם לנוסחה שנקבעה
בממסלול קצבה זכאי המבוט
שישולמו
סלול העיקרי מקנה תקופפה מינימאליית של תשלומי קצבה ,ש
בפפוליסה .המס
קצבה נפטר ללפני כן.
שהחל לקבל ק
אם המבוטח ש
מוטבים ,אף א
שארים או למ
לש
"ריסק"
"
פו ליסת
סיכון )ריסק( בלבד.
סת ביטוח הכווללת מרכיב ס
פו ליסת "ריסק" ,הינה פוליס
ביטטוח מנהלים
שלבות חיסכוןן ,ריסק )מווות( ,ו/או
ביטוח מנהלים היינן פוליסות ביטוח המש
ח
פו ליסות
עבודה )על פי בחירת המבוטח( .פוליסוות אלה מהוות מרכיב
אובדן כושר ע
כיססוי למקרה א
תנאים הסוציאליים במסגררת יחסי עובדד-מעביד.
בת
של המבוטח ))לפיצויים ,לתגמולים
מהווה ,לרוב ,שייעור מוסכם משכרו ל
ה
הפפרמיה
ולאאובדן כושר עבודה( ,כפי שמתעדכן מעעת לעת .פוליסות אלה כפפופות לתקנות קופות
הגגמל.
קההל היעד לפולליסות ביטוח המנהלים
מנהלים במסגגרת יחסי
מעוניינים לרכוש ביטוח מ
שליטה בחברות המ
ה
או בעלי
היינו עובדים ו
עבבודה.
בות חיסכון ללעצמאים
פו ליסות משולב
שר עבודה
חיסכון ,ריסקק )מוות( ו/או כיסוי למקרה אובדן כוש
ביטוח המשלבות ח
ח
פו ליסות
מאיים(.
תגמולים לעצמ
)ת
מעוניינים
קההל היעד לפווליסות מסוג תגמולים לעעצמאיים היננו לקוחות ,עעצמאיים המ
סף .פוליסות תגמולים
בחחסכון פנסיוני ולקוחות פררטיים המעונניינים בחסכון פנסיוני נוס
לתקנות קופות הגמלל.
ת
לעעצמאיים ,כפוופות
בות חיסכון לללקוחות פרט
פו ליסות משולב
טיים
ביטטוח פרט היננו פוליסות בביטוח ללקוחוות פרטיים ה
הכוללות חיסככון ,ריסק או כיסויים
כל המרכיבים משולבים גם יחד.
שונים ולעיתים ל
ם
ביטטוחיים
פרטיים ,עצמאים או שכירים המ
ם
קההל היעד לפולליסת ביטוח פפרט הינו לק וחות
מעוניינים
החיסכון הצבור בפוליסות אלה נזיל ונייתן למשיכה בבכל עת.
בחחסכון נוסף .ה
) א(

סוגי תוכניות ביטוח בענף ביטווח החיים
שמשווקת
טוחי חיים ש
עיקריים בביט
להלן פירוט סוגי המוצרים וההתכניות הע
הקבווצה:
סת "סטטוס"
פוליס
ת הפרדה
סה זו קיימת
שהקבוצה החלה בשייווקה בשנת  .2004בפוליס
ה
סה
פוליס
סה משווקת כפוליסת
צאות .הפוליס
מוחללטת בין מרכייבי הריסק ,ה חיסכון וההוצ
ביטוח מנהלים ,כפוליסת בביטוח פרט או כפוליסות ביטוח תגמולים
ח
תנות על
מאיים .בפוליסות סטטוס סכום הביטווח והפרמיה יכולים להשת
לעצמ
ת סטטוס
תנאי החיתום .החל מיולי  ,20088פוליסת
טח ,בכפוף לת
חלטת המבוט
פי הח
קדם הקצבה .לאור תיקון  3לחוק
הבטחת תוחללת חיים במק
בה מגלמת ה
לקצב
ת סטטוס
החליטה על ההבטחת מקדדם הקצבה גגם בפוליסות
הגמלל ,הקבוצה ה
ועד דצמבר  22012החברה
שנת  2009ד
קצבה שהונפקו החל מינואר  .20004החל מש
ה
או כקופת
מת לקצבה א
אושרות כקופפת גמל משלמ
קה פוליסות ""סטטוס" המא
שיווק
המיועדת
קדם קצבה ה
עם הבטחת מק
גמל לא משלמת לקצבה ,לפיי המקרה ,ם
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המיועדות
תגמולים" ,ה
"טופ פייננס לת
פ
אים ,וכן פווליסות
לשכיירים ולעצמא
הוניות של ככספים שהופררשו עד לחודדש דצמבר  .20008החל
לקליטת צבירות ה
קת עבור
החברה משווק
על הביטוח ,ה
ת המפקח ל
תאם להנחיית
משנת  ,2013בהת
ת
חות שכירים וועצמאים שגגילם לא עולה על  60שניים ,פוליסות "סטטוס
לקוח
המאושרות כקופות גמ ל שאינן כולללות מקדם להבטחת תוחלת חיים
ת
,""2013
שגילם עולה על  60שנים ,פוליסות
ם
מאים
ועבור לקוחות שכירים ועצמ
ר
סכון הצבור בפוליסה
תוחלת חיים .החיס
ת
טוס" ,הכוללות מקדם להבבטחת
"סטט
מדים לרשות המבוטח
קע באחד או יותר ממגווןן מסלולי ההשקעה שעומ
מושק
דמי ניהול על פיי הסיכום
מור מנוכים י
מושקע כא ר
מהחיסכון המ
פי הנחייתו .מ
ועל פ
טח וכרשום בבפוליסה.
החברה למבוט
בין ה
3

TOP FIN
סת NANCE
פוליס
סת פרט.
הכוללת מרככיב חיסכון בלבד ,המשוווקת כפוליס
סת ביטוח ה
פוליס
ההשקעה
או יותר ממגוון מסלולי ה
שקע באחד א
סכון הצבור בבפוליסה מוש
החיס
סכון המושקעע כאמור
לרשות המבוטח וועל פי הנחיייתו .מהחיס
ת
מדים
שעומ
סה.
החברה למבוטח וככרשום בפוליס
ה
מנוכיים דמי ניהול על פי הסיכוום בין
ביטוח חיים ריסק טהור
ח
תשלום למוטבים של סכום הביטוח,
ם
סות מסוג רריסק המענייקות
פוליס
התאבדות
מקרה של ה
ח ,למעט במ
מות המבוטח
בתשלום אחד ,בבמקרה של מ
אשונה.
במהללך השנה הרא
ת ביטוח
משווקת הקבבוצה פוליסות
סק פרטי" מ
פוליסות ביטוח "ריס
ת
במסגגרת
טוח הינו
א .סכום הביט
ריסק המשמשות כבטוחה למקקרה מוות לנוותן המשכנתא
ק
ה הדירה
מאפשרת גם שילוב ביטוח מבנה
ת
בגובה יתרת ההללוואה .הפולייסה
ה
בגינה נלקחה ההללוואה.
ה
הכנסה
ה
ביטוח רצף
ח
טבים במקרה של מות
צוי חודשי למוט
סק טהור המעעניקות פי י
סות מסוג ריס
פוליס
חר פטירתו ועד לתום תקופפת הביטוח.
מהחודש שלאח
המבווטח ,החל ה
חידים והן
משווקות על ידי הקבבוצה ,הן ליח
ת
סות רצף הכננסה וריסק ט הור
פוליס
ם אחרות ,כגוון "סטטוס".
לפוליסות ביטוח חיים
ת
חבה
כהרח
צתי
ביטוח ריסק קבוצ
ח
מעסיקים או איגודים,
סות מסוג רייסק קבוצתי משווקות בדרך כלל למ
פוליס
את חברי
צגים קבוצת מבוטחים בעעלי זיקה משוותפת ,המעוניינים לבטח א
המייצ
הקבווצה בכיסוי למקרה מווות בלבד והן כפופות ללתקנות ביטווח חיים
ת בדרך כלל בבאמצעות בעעל הפוליסה עבור כל
צתי ,כאשר הפרמיה נגבית
קבוצ
צה.
המבווטחים בקבוצ
ביטוח אובדן כושר עבודה
ח
של מספר
ח ,לאחר תקופפת המתנה ש
שר עבודה מעעניק למבוטח
וי לאובדן כוש
כיס י
ם פרמיה
שים ממועד מקרה הביטווח ,תשלום חודשי ושחררור מתשלום
חודש
של נכות הגורמת לאובדן ככושר עבודה ,מלא או
שר במקרה ש
בתקוופת אי הכוש
סוי נוסף
תאונה .כיסוי זה נמכר בדדרך כלל ככיס
ממחלה או ת
חלקיי ,כתוצאה מ
אחרות כגון ""סטטוס" או ""ריסק".
בפוליסות ביטוח א
חות שכירים ,עצמאיים ופררטיים.
הפוליסה כאמור ננמכרת ללקוח
עבודה קבוצתי
ה
אובדדן כושר
כפופות לתקנות מיוחדות
ת
אובדן כושר עבודה קבוצתי
סות מסוג א
פוליס
תקנו לעניין זה שתחולת ן מחודש אפפריל  ,2007ככאשר הפרמייה נגבית
שהות
כל המבוטחים בקבוצה.
בדרך כלל באמצעות בעל הפולליסה עבור ל
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ביטוח למקרה מווות מתאונה
ח
מעניק למוטבבים בעת מקררה מוות של המבוטח
הינו כיסוי המ
"מוות מתאונה" ה
ת
צאה מתאונה ,סכום כספי חד-פעמי.
כתוצ
ביטוח למקרה נכוות מתאונה
ח
של נכות
מעניק סכום כספי חד-פעעמי במקרה ש
הינו כיסוי המ
"נכות מתאונה" ה
ת
סכום הביטוח במלואו,
עקב תאונה .במקרה של נכות מלאה ותמידדית ישולם ס
שולם סכום בביטוח יחסי מתוך סכום הביטוח
נכות חלקית יש
ת
קרה של
ובמק
טבלה הקבועהה בפוליסה.
המלא בהתאם לט
א
טוחי חיים שהקבוצה
עיקריים בביט
להלן פירוט סוגי המוצרים ו התכניות הע
ם הפקדות שווטפות:
תקבלות בגינם
קה ועדיין מת
שיווק
סת "עדיף"
פוליס
סת ביטוח "עעדיף" בה דמיי הביטוח
עד לסוף שנת  20003שיווקה ההקבוצה פוליס
שר היחס
החיסכון ,כאש
צלים בין מרכייב הריסק )כוולל הוצאות( לבין מרכיב ה
מפוצ
או המבוטח .החיסכון
אמור ,נקבע על ידי בעל הפוליסה א
המרכיבים כא
בין ה
המחירים
שנת  1990הינו צמוד למדד ה
שווקו עד ת
הצבוור בפוליסות מסוג זה שש
סות ששווקו החל משנת  19911ועד
לצרככן ותוספת ריבית הרשומהה בהן .הפוליס
ם" )תלויות תשואה(.
סות "משתתפפות ברווחים
לסוף שנת  2003הינן פוליס
ף
ם בתנאי
הניהול נקובים
שקעה ודמי ה
ת מסלול ההש
המבווטח אינו יכול לבחור את
הפוליסה.
סת "מעורב" ))מסורתי(
פוליס
צה פוליסת בביטוח מסוג "מעורב"
עד ללסוף חודש ייוני  2001שייווקה הקבוצ
ת מרכיב
)מסורתי( ,אשר בבה סכום הבייטוח מורכב ממרכיב החיסכון בתוספת
מוות או תום תקופה(
סק כשהם שללובים יחדיו .בקרות מקררה ביטוח )מ
הריס
סה .החיסכון הצבור
הנקוב בפוליס
משוללם סכום הבביטוח הקבווע מראש ,ה
בפוליסות מסוג זה ששווקו עדד שנת  1990הינו צמוד ללמדד המחיריים לצרכן
משנת  1991וועד לסוף
ספת ריבית הררשומה בהן .הפוליסות ששווקו החל מ
ותוס
ם" )תלויות תשואה(.
סות "משתתפפות ברווחים
חודש יוני  2001הינן פוליס
ש
ם בתנאי
הניהול נקובים
שקעה ודמי ה
ת מסלול ההש
המבווטח אינו יכול לבחור את
קיים נספח קצבבה בחלק
ם
וליסה זו ,לרוב ,ההינה הונית )אם כי
ה
הפוליסה .פ
אר 2008
הפקדות מינוא
מהפווליסות( .לאוור תיקון חוקק הגמל הצבבירה בגין ה
ואילך )בפוליסות הכפופות לתקקנות קופות גגמל( מיועדת לקצבה.
ך
הפוליסה לפדות את הפוליסה
ה
אי המבוטח/בבעל
בכל סוגי הפוליסוות הנ"ל ,רשא
עד תום התקוופה ,על-פי ע
לפני הגיעה למוע
ערכי הפדיון הנקובים בה ,ובכפוף
חל על הפולייסה ,לפי
קתי אחר הח
הגמל או כל הסדר תחיק
לתקננות קופות ה
הענייין.
 TOP FINקוופה מרכזית ללפיצויים
סת NANCE
פוליס

4

ומאפשרת למעסיק לצצבור את
ת
סת ביטוח הככוללת מרכיבב חיסכון בלבבד
פוליס
הכול בכפוף ללתקנות קופוות הגמל.
ם לעובדיו ,ה
שלום פיצויים
התחיייבויותיו לתש
ההשקעה
או יותר ממגוון מסלולי ה
שקע באחד א
סכון הצבור בבפוליסה מוש
החיס
סכון המושקעע כאמור
לרשות המעסיק ו על פי הנחיייתו .מהחיס
ת
מדים
שעומ
סה .לאור
החברה למעסיק וכרשום בפוליס
ה
מנוכיים דמי ניהול על פי הסיכוום בין
ה ,הייתה
סות מסוג זה
שיווקן של פוליס
ו
תר עוד
הגמל ,לפיו לא יות
,
תיקון חוק
תום שנת
רשאיית החברה להמשיך ולקבבל הפקדות ללפוליסות הקיימות עד לת
הפקדות עד סוף  .20007נכון
ת
סיק העביר בבגינם
 2010רק בגין עובבדים שהמעס
אלו.
ם לפוליסות א
הפקיד סכומים
להיום לא ניתן לה
ם
4
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 TOPללקוח ות הגיל השללישי
סות P LIFE
פוליס
.TOP
מסוג P LIFE
מנורה ביטוח החללה בשיווק שלל פוליסות לגגיל השלישי מ
ה
ההשקעה
או יותר ממגוון מסלולי ה
שקע באחד א
סכון הצבור בבפוליסה מוש
החיס
סכון המושקעע כאמור
לרשות המבוטח וועל פי הנחיייתו .מהחיס
ת
מדים
שעומ
סכם בין החברה למבוטח .בנוסף ,יכול המבוטח
ניהול על פי המוס
ל
מנוכיים דמי
ם לריבית
שנה ,בהתאם
לבחוור בהבטחת רריבית לתקופפה של בין שננתיים ל 15 -ש
בעת על ידי מנורה ביטוח.
הנקב
סדרת מוצרי  TOP LIIFEמיו עדת לניוד ככספים מקופות גמל ו/או פוליסות
ת
המשך תוך מתן מעענה לצרכים ווהעדפות
ך
תוכנית
טרה לשמש כת
ביטוח ,וזאת במט
ח
קיימים מוצרים המיועדים
ם
היתר,
חות בגיל הפפרישה .בין ה
שונות של הלקוח
ת
מקדם קצבה; תשלומים לתקופה
א הבטחת מ
עתיים ,עם וללא
ם
לתשלומים
ת ועוד.
קופות שונות
מוגדררת מראש; תשלומי קצבהה מיידיים או עתידיים ,לתק
העיקריים
)ב( מסלולי ההשקעה ה
קו משנת  20004ואילך
בכל מוצרי הביטוח בהם קיי ם מרכיב חייסכון ששווק
עה של כספי החיסכון .להלן פירוט
סלולי ההשקע
חירה לגבי מס
ניתנת למבוטח בח
ת
מסלוולי ההשקעה העיקריים הקקיימים:
מנורה טווח קצר
ה
ם שמשך
ת לפחות  700%משווי הנכסים בנכסים
קעים בכל עת
במסללול זה מושק
שלתי ,אג"ח קונצרני
לרבות אג"ח ממש
ת
משנה,
חייהם הממוצע הינו פחות מ
ם
חרים בארץ ,אג"ח קונצר ני לא סחיר ופיקדונות בבבנקים כאשרר אין כל
שנסח
מניות.
השקעה במניות ובבאופציות למ
מנורה צמוד מדד
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים באפיקיים צמודי
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות עערך בתל
מדד לרבות אג"ח מדינה ,אג"ח
מו כן באג""ח קונצרני לא סחיר ,בפיקדונות בבנקים
אביב בע"מ ,וכמ
ה במניות
תנים להמרה
שעור ההשקעה בבמניות ובנייררות ערך הנית
ר
ובהלוואות.
סלול .יתרת הנכסים
הנכסים במס
עולה על  100%משווי ה
בכל עת אינו ע
טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
ההסדדר התחיקתי.
מנורה שקלים
ה
ם שקליים
סים באפיקים
 70%משווי הנכס
ת לפחות 7
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
הנסחרים
"ח קונצרני ה
ת אג"ח מדינה ו/או אג ח
קלית ,לרבות
אי ריבית שק
נושא
קדונות בבנקים ,אג"ח קוננצרני לא
ערך בתל אבייב בע"מ ,ופיק
בבורסה לניירות ע
במניות ובניירות עערך הניתנים להמרה
ת
סחיר והלוואות .שעור ההשקקעה
ר
מסלול .יתרת הנכסים
משווי הנכסים במ
י
אינו עולה עלל 10%
במניוות בכל עת א
טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
התחיקתי.
.
ההסדדר
מנורה כללי
ה
ם המצטברים במסלול ההשקעה במגווון רב של
קעים הנכסים
במסללול זה מושק
ת ההסדר
של החברה ,בכפוף להוראות
קי השקעה ,וזזאת לפי שיקקול דעתה ל
אפיק
ארץ ובחו"ל.
תי סחירים בא
התחייקתי ,לרבות בנכסים בלת
מנורה מט"ח
ה
ת ,לפחות  700%משווי הנככסים באפיקיים צמודי
קעים ,בכל עת
במסללול זה ,מושק
משלתיים
לרבות אג"ח ממ
ת
חו"ל,
ח בארץ ובח
"ח ו/או נקובים במט"ח
מט ח
חרים ו/או איינם נסחרים בבורסה באררץ ובחו"ל ,בבפקדונות
צרניים שנסח
וקונצ
ם במט"ח
ו/או הלוואות ו//או "מבנים פיננסיים" צמודי מט"ח ו/או נקובים
ה במניות
עור ההשקעה במניות ובניירות ערך הנייתנים להמרה
בארץ ובחו"ל .שע
ץ
סלול .יתרת הנכסים
הנכסים במס
עולה על  100%משווי ה
בכל עת אינו ע
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טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
ההסדדר התחיקתי.
"ל
מנורה מניות חו ל
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים במסלולל במניות
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
חו"ל ו/או
סחרות בארץ המחקות מדדדי מניות בח
בחו"ל ו/או בתעודות סל הנס
ם שניתן
מכשיירים המחקים מדדי מנייות בחו"ל וו/או בניירות ערך אחרים
ת בחו"ל
קרנות נאמנוות המשקיעות
חו"ל ו/או בק
להמיירם למניות הנסחרות בח
מצטברים
חו"ל .יתרת הנכסים המ
מובנים על י די מניות בח
ו/או במוצרים מ
ת ההסדר
מושקעים לפי שיקולל דעתה של החברה ,בכפפוף להוראות
ם
במסללול
ארץ ובחו"ל.
תי סחירים בא
התחייקתי ,לרבות בנכסים בלת
מנורה מניות
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים במסלולל במניות
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
ערך אחרים שניתן להמירם למניות
חרות בארץ ובחו"ל או בבניירות ך
הנסח
קעים לפי
מסלול מושק
ת הנכסים המצטברים במ
חרות בארץ וובחו"ל .יתרת
הנסח
ת בנכסים
חיקתי ,לרבות
שיקול דעתה של החברה ,בכפפוף להוראות ההסדר התח
בלתי סחירים באררץ ובחו"ל.
שלתי שקלי
מנורה אג"ח ממש
ה
לפחות  90%מהננכסים באגררות חוב
ת
שקעים בכל עת
במסללול זה מוש
הנכסים המצטברים במסלול
ם
תרת
או במק"מ .ית
שאינן צמודות ו/א
ן
ממשלתיות
חיקתי.
להוראות ההסדר התח
ת
קול דעתה שלל החברה ,בככפוף
קעים לפי שיק
מושק
שלתי צמוד מדדד
מנורה אג"ח ממש
ה
לפחות  90%מהננכסים באגררות חוב
ת
שקעים בכל עת
במסללול זה מוש
קעים לפי
מסלול מושק
המצטברים במ
ממשלתיות צמודוות מדד .יתררת הנכסים ה
ההסדר התחייקתי.
החברה ,בכפווף להוראות ה
שיקול דעתה של ה
מנורה כהלכה
ה
שקעה מתבצעעת בכפוף לככללי ההלכה היהודית ,בבסמכותה
במסללול זה ההש
ת .הנכסים בבמסלול ההשקעה יושקעו בנכסים
עדית של ועדדת ההשקעות
הבלע
חירים בארץ וובחו"ל.
סחיררים ובלתי סח
 3.2.2פנססיה
מקיפה "מבטחים ההחדשה"
ה
חדשה
 קרן פנסיה ח
קה כיסויים ללמקרי מוות ))פנסיית שאירים( ,אובדן כושר עבודה )פנסיית
הקרן מעניק
זקנה( ,כמפורט בתקנון הקרן .כיסויים
(
שה לפנסיה בבגיל זקנה )פפנסיית
נכות( ופריש
אלו ימומנו על ידי ניכוי עלות הסייכונים מחשבבון המבוטח מדי חודש בחודשו,
טח הינם
הקרן פועלת על בבסיס ערבות הדדית של עמיתי הקרן )דדהיינו  -המבט
ן
כאשר
טח )מבין
מסלול הפנסיה בו בחר המבוט
ל
עמיתי הקררן( .היקף הכייסויים ייקבעע לפי
קרן והתפתחוות השכר
הצטרפותו לק
שריים( ,לפי גגילו במועד ה
מגוון מסלוללי ביטוח אפש
מורה בסעיף  3.1.1.66לעיל העלות
הכיסויים הבייטוחיים האמ
שלו )בהתאם לרפורמת ה
שיינתנו למבווטח בעד תקוופת ביטוחו ללא תעלה
של הכיסויים הביטוחיים ש
המצטברת ש
התגמולים בקרן עד ללכל אחד
ם
הגמולים שיופקדו עעבורו במרכיבבי
ם
על  35%מדדמי
ת של עד
קרה חודשית
מוגבלות בתק
שלום דמי הבביטוח( .ההפקקדות לקרן מ
ממועדי תש
בסכום של כ 3,619 -ש"ח
ם
ממוצע במשקק )כיום  -הפקדה
פל השכר המ
 20.5%מכפ
מס בנפרד.
מחושבת באופפן מצטבר עבבור כל שנת מ
בחודש( ,המ
קובעות כי ללזכות כל
הוראות התקנון ,הק
ת
ת לפי
הקרן נקבעות
בות עמיתי ה
זכויות וחוב
ת פנסיית
אים תניב את
אקטוארי מתא
צבור ,שחלוקקתו במקדם א
עמית בקרן נצבר סכום צ
העמית קבע .כמו כן,
נתוני הפנסיה שה
י
הזקנה שיהיה זכאי לה בגיל הפריש ה ,לפי
הכיסויים
טוחי למקרי ננכות ומוות ללפני גיל הפררישה .היקף ה
יוענק לעמית כיסוי ביט
מסלול הפנסיה בו בחר העעמית )מבין כמה מסלולים אפשריים ,כמפורט
יקבע לפי מ
שלו ,והכול בכפוףף להסדר
,
והתפתחות השכר
ת
להלן( ,לפי גגילו במועד הצטרפותו לק רן
התחיקתי.
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קן בחודש
ממונה או לפפי דרישתו ,וללאחרונה תוק
ת ,באישור המ
התקנון מתווקן מעת לעת
אפריל .2012
ם החדשה
סיה מבטחים
תה החברה ההמנהלת מעמיתי קרן הפנס
הגמולים שגבת
היקף דמי ה
מפורטים
מיליוני ש"ח( מ
ארות בדוח וההנכסים המנוהלים בה )במ
קופות המתוא
במהלך התק
להלן:

דמי גמולים
נכסים

20012

2011

2010

5,6642
46,115

4,904
37,279

4,154
33,815

לפרטים ראה סעיף  4.4.1.3לדוח הדיררקטוריון.
קנון:
פרטים לעניין מסלוולי הביטוח ההקבועים בתק
ם
להלן
ב"מבטחים החדשה" ,ובבו מוענק
ם
כללי  -מסלול זה הוא מסלול בברירת המחדדל
י
מסלול
תר למקרה נכות ,וכן מוענק בו כיסוי מאוזן
הכיסוי הבייטוחי המקסימאלי המות
לפנסיית הזקנה הצפפויה בגיל
ת
השאירים מיועעדת להיות דדומה
לשאירים ,ככך שפנסיית ה
הפרישה;
הה יותר
פנסיית זקנה גבוה
ת
מי שמעוניין לקבל
מסלול עתייר חיסכון  -המיועד למ
עוניין לקבל פפנסיית נכות או שאירים ננמוכה יותר )בבאופן משמעותי(;
ובתמורה מע
מי שמעוניין בפנסיית
המיועד גם הוא למ
ד
מת -
סכון מרבי לפפרישה מוקדמ
מסלול חיס
גבוהה ככל האפשרר ,ובו מוענקיים כיסויים בביטוחיים רק עד הגיעו שלל העמית
ה
זקנה
עמית היא מיננימאלית;
לגיל  ,60כך שעלות הסיככונים המנוכהה מחשבון הע
לקבל פנסיית נכוות או שאירים גבוהה
ל
שמעוניין
מיועד למי ש
מסלול עתיר ביטוח  -המ
אופן משמעותי( מזו של המסלול
יותר בתמוררה לקבלת פפנסיית הזקנהה נמוכה )בא
הכללי;
מסלול ביטווח מרבי  -שבבו מוענק הכייסוי הגבוה בביותר המותר לפי הוראות הממונה
מוענק רק
אותו כיסוי מ
שאירים ,אך א
בכל גיל הצטרפות לקרן לעניין פנסיוות נכות או ש
עד הגיעו של העמית לגיל ;60
מסלול משוווה  -מסלול מאוזן ,המיועעד למי שמעוניין כי פנסייית הנכות אוו פנסיית
תו תהיה קרוובה לפנסיית הזקנה הצפויה בגיל
שתשתלם לו או למשפחת
השאירים ש
הפרישה;
מוגבר  -המיועעד למי שמעוניין לקבל פנסיית שאירים גבוהה
מסלול ביטווח שאירים מ
תי( מאלו
אופן משמעות
נכות נמוכות )בא
יותר בתמוררה לקבלת פננסיית זקנה וופנסיית ת
המסלול הכללי;
ל
של
שאירים זהה למסלול
סוי  75%לנככות ,כיסוי ש
מסלול ביטוח שאירים מופחת  -כיס
עתיר החיסככון;
סלול הכללי לבין המסלול עתיר
חיסכון  -שיללוב בין המס
מסלול משולב מוטה ח
החיסכון;
הכללי לבין המסלול עתיר הביטוח.
טוח  -שילוב בבין המסלול ה
מסלול משולב מוטה ביט
זהה למסלול עעתיר החיסכוון ,כיסוי
טוח נכות מופחת  -כיסווי לנכות ה
מסלול ביט
טוח שאירים מוגבר.
זהה למסלול ביט
שאירים ה
ם לכיסוי
ארבעה עשר מסלולי השקעה ,וכן שני תיקים
ב"מבטחים החדשה" א
התחייבויות הקרן למקבללי קצבה ,ואללה הם:
ת
ת ההסדר
מסלול כללי  -בו מנוהללים הנכסים בכפוף למגבבלות החלות לפי הוראות
זה הוא מסלול ברירת
מנהלית נוספת; מסלול ה
בנושא זה ,לללא מגבלה מ
התחיקתי ב
שה";
מבטחים החדש
המחדל ב"מ
ת ההסדר
החלות לפי הוראות
ת
ם בכפוף למגגבלות
כללי ב'  -בו מנוהלים הנכסים
י
מסלול
מושקעים
הנכסים המנוהלים בבמסלול זה מ
ם
אך לפחות  110%מן
בנושא זה ,ך
התחיקתי ב
ם לעניין מסללול המניות(;
בות המכשיריים המתוארים
במניות )לרב
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ת ההסדר
ם בכפוף למגבבלות החלות לפי הוראות
הלים הנכסים
מסלול מניוות  -בו מנוה
מושקעים
הנכסים המנוהלים בבמסלול זה מ
ם
אך לפחות  660%מן
בנושא זה ,ך
התחיקתי ב
מנייתי ומכשירים פיננסיים
י
מסלול
ח להמרה במ
במניות )לרבות נגזרים ללסוגיהן ,אג"ח
שקעות במניוות(;
חר פעילות הש
או עוקבים אח
עות במניות א
בצעים השקע
נוספים המב
ת ההסדר
"ח  -בו מנוהלים הנכסים בכפוף למגבבלות החלות לפי הוראות
מסלול אג ח
מושקעים
הנכסים המנוהלים בבמסלול זה מ
ם
אך לפחות  550%מן
בנושא זה ,ך
התחיקתי ב
חוב )לרבות אגרות חוב מיוועדות ,תעודוות סל העוקבבות אחר אגגרות חוב
באגרות ב
והלוואות(;
למגבלות החלות לפי הוראות
ת
ם הנכסים בככפוף
מסלול הלכתי )כללי ג'(  -בו מנוהלים
אם להחלטות הנהלת החבברה ,ובהתאם לכללי
בנושא זה ,בהתא
א
ההסדר התחיקתי
ההלכה היהודית;
יושקעו בהתבסס עלל ההנחה
ו
ם המנוהלים בהם
לפרישה  -הנכסים
י
תשעה מסלולי יעד
הנקובה בשם המסללול )"יעד
ה
עדים להמרה לפנסיית זקננה במהלך השנה
כי הם מיוע
לפרישה .("2055
ה
לפרישה " ,"20015יעד לפררישה  "2020ו כן הלאה ,עד "יעד
סיה חדשה כלללית "מבטחיים החדשה פללוס"
)א( קרן פנס
החדשה פלוס" היא קקרן פנסיה חדשה כללית ))המכונה "קרן כללית"
ה
טחים
"מבט
העולה על
קדות דמי גמוולים משכר ה
קרן משלימה""( המיועדת בבעיקרה להפק
או "ק
צע במשק ול הפקדות חד-פעמיות לצוררך רכישת קצצבה בגיל
כפל השכר הממוצ
שה .הקרן הוקמה בשנת .19997
פריש
אם לתקנון "מבטחים החדדשה פלוס" נניתן כיסוי פננסיוני מקיף ))לפנסיית
בהתא
שר עבודה בגגיל העבודה וולפנסיית
של אובדן כוש
זקנה ,לפנסיית נככות במקרה ש
של פטירה בגייל העבודה( ללעמית שרצה בכך ,במסלוללי ביטוח
שאיררים במקרה ש
שרות לבחור במסלול
שונים שביניהם ייכל העמית ללבחור ,אך נשמרת האפש
ם
העבודה(.
טוחיים למקרי נכות או פפטירה בגיל ה
)ללא כיסויים ביט
פנסייית יסוד א
הממונה או לפי דרישתו ,ולאחרוונה תוקן
ה
עת לעת ,באיישור
התקנון מתוקן מע
בינואר .(2013
ר
בחודדש דצמבר ) 2012תיקון שננכנס לתוקף בביום 1
מבטחים פנסייה ביטוח
אם להוראות הממונה בה קשר זה ,רוכשת מנורה מ
בהתא
שה פלוס" .הבביטוח נרכש ממנורה
הביטוח ב"מבבטחים החדש
משנה למסלולי ה
ה
ולהירכש עד לקיומה של מסה קרריטית של
ש
הוא צפוי להווסיף
חים ביטוח וה
מבטח
שחל עליהם ככיסוי ביטוחי כאמור.
תים ב"מבטחים החדשה" ש
עמית
קיפה ובין כלללית( ,שלא בבדרך של
בעת משיכת כספפים מקרן הפפנסיה )בין מק
מס כדין .לפירווט בדבר
המבוטח ,בניכוי ס
ח
קצבה ,יוחזר הסכום הצבור של
ה
הם בענף
מבוטחים והעעמיתים והרוווחיות הנזקפפת לחברה מה
השקעות כספי המ
סיה ,ראה סעייף  9.3.7להלן .
הפנס
ארות בדוח והנכסים
היקף דמי הגמוללים שגבתה הקרן בתקוופות המתוא
ף
מפורטים להללן:
מיליוני ש"ח( מ
המנוהלים בה )במ
דמי גמולים
נכסים

2012

2011

22010

90.3
465.7

71.6
348.9

449.6
2999.2

טים ראה סעיף  4.4.1.3לדו ח הדירקטורייון.
לפרט
 3.2.3גמלל
מאיים ,אלא א
שכירים ולעצמ
שיות לתגמוליים ולפיצויים מיועדות לש
קוופות גמל איש
אם נקבע
ם יכולים
שי לשכירים ואילו עצמאים
אחחרת בתקנונן .ההפקדות בבקופה הן עלל בסיס חודש
מל אלה,
הפקדות בקופות גמ
ת
אחת לתקופה .ככפי שפורט ללעיל,
ת
לההפקיד את הכספים
קופות יהפכוו )לעניין
למטרת קצבה ,והק
ת
משנת  2008ואיללך ,יהיו מיועעדות
ת
שייבוצעו
הפפקדות אלה( ללקופות גמל ללא משלמות לקצבה.
סוגים שונים :קופפות גמל לא משלמות
ם
מנהלת קופות גמלל מ5 -
ת
מבטחים גמל
ם
מננורה
שנת  2007מוסיפות להתנהלל כקופות
שהופקדו בהן עד סוף ת
לקקצבה )שלעניין הכספים ש
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ת ,קופות מררכזיות )לפיצויים ,וכן
גממל אישיות לתגמולים ולפפיצויים( ,קרננות השתלמות
ת וקופות
קופות גמל ללמטרה אחרת
קוופת גמל מרככזית להשתתפות בפנסיה תקציבית( ,ק
שי.
גממל בניהול איש
אישיות לתגמולים ולפיצויים
ת
קופות גמל
ת
3.2.33.1
קעה:
"מנוררה גמל" ,המפפעילה שבעה מסלולי השק
ה כפופה
מנורה גמל ככללי"  -מדייניות ההשקעה בו הינה
 .1מסלול "מ
שקעות של הקופה ,ובככפוף להוראות הדין
להחלטות ועדת ההש
הושלם מיזוגג מסלולי
ולמגבלות שנקבעו על פיו .ביום  1ביוני  2012ה
מל לפרישה  "20300אל
 "2020ו"-מנורה גמ
2
ההשקעה ""מנורה גמל ללפרישה
ה.
מסלול זה ,בהתאם לאיישור הממונה
מדיניות ההשקעה בבו כפופה
ת
מניות" -
ת
 .2מסלול "מנורה גמל עדד 10%
להחלטות ועדת ההשקקעות של הקופה ,בכפוף להוראות הדדין ,אולם
קה במניות ווניירות ערך המירים
שיעור האחזק
בכל עת לא יעלה ש
על  10%מנכסיי המסלול.
למניות ,ל
ה
 .3מסלול "מנורה גמל מנ ייתי"  -מדינייות
ההשקעה בו כפופה ללהחלטות
ה במניות
שקעות של ההקופה ,אולם בכל עת שיעור ההחזקה
ועדת ההש
מנכסי המסלול.
חת מ 50% -מ
מניות ,לא יפח
וניירות עררך המירים למ
מניות או
שבו לא יושקעעו כספים במ
 .4מסלול "מנורה גמל טו וח קצר"  -ש
סים שיתרת התקופה
בניירות ערך המירים ללמניות ולא יושקעו בנכס
שעד פדיוננם עולה על שנה ,ומדיניות ההשקעה בו כפופה ללהנחה כי
על כלל הככספים במסלוול זה להיות נזילים בכל עעת.
 .5מסלול "מננורה גמל אג""ח ממשלתי"  -שבו יושקעעו בכפוף להוראות כל
תי .יתרת
אג"ח ממשלת
ההשקעה בא
לפחות  75%מנככסי מסלול ה
ת
דין,
קול דעת החבברה ,בכפוף ללהוראות
מסלול תושקקע על פי שיק
הנכסים במ
שקע במניות .ביום  1ביווני ,2012
תחיקתי ,ובללבד שלא תוש
ההסדר הת
השקעה מ"מננורה גמל
שם מסלול הה
בהתאם לאישור הממוונה ,שונה ם
התקנונית
לפרישה  "20155לשמו הנוכחי ושוננתה מדיניות ההשקעה ה
והצפויה.
 - "2020מוזג ביוום  1ביוני  20122אל
2
מנורה גמל ללפרישה
 .6מסלול "מ
מל כללי" כמפ ורט לעיל.
"מנורה גמ
 - "2030מוזג ביוום  1ביוני  20122אל
2
 .7מסלול "מ
מנורה גמל ללפרישה
מל כללי" כמפ ורט לעיל.
"מנורה גמ
טחים תגמוליים ופיצויים""  -קופת גמל אישית לתגמולים וללפיצויים
"מבט
לשכיירים ולעצמאים.
אמיר"  -המפעעילה שלושה מסלולים:
"מנוררה מבטחים א
.1

תוח בפני
מסלול כללי הפת
ל
מנורה מבטחיים אמיר כלללי" -
מסלול "מ
בהתאם לשיקול הדדעת של
ם
סים
חדשים .בו ייושקעו הנכס
עמיתים ח
ת ההסדר
החברה המנהלת כפי שיהא מעת לעת ,ובכפוף להוראות
התחיקתי ולמגבלות שננקבעו על פיוו.

.2

סלול מבטיח תשואה
מדד ידוע"  -מס
מסלול "מנורה מבטחיים אמיר ד
אשר הינו מסללול סגור
ר
קופות גמל
ת
תקנות
מונח זה בת
כהגדרת מ
שואה המובטחת הוא
להצטרפות של עמיתיים חדשים .שיעור התש
ת
מדד ,לפי
 5.5%לשננה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעעור עלית המ
סם לאחרונה לפני זקיפת הרווחים לבבין המדד
היחס בין המדד שפורס
הידוע בחוודש בו הופקדדו הכספים לזזכות העמית.

.3

סלול מבטיח תשואה
מנורה מבטחיים אמיר מדד בגין"  -מס
מסלול "מ
אשר הינו מסללול סגור
ר
קופות גמל
ת
תקנות
מונח זה בת
כהגדרת מ
שואה המובטחת הוא
להצטרפות של עמיתיים חדשים .שיעור התש
ת
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מדד ,לפי
 5.5%לשננה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעעור עלית המ
סם לאחרונה לפני זקיפת הרווחים לבבין המדד
היחס בין המדד שפורס
הידוע בחוודש בו הופקדדו הכספים לזזכות העמית.
המיועדת לאווכלוסיית
אישית לתגמולים ה
ת
ת גמל
טחים"  -קופת
"מור  -מנורה מבט
קופה מפעילה שלושה מסללולים:
תי הקבע .הק
משרת
קעו הנכסים בהתאם
סלול כללי"  -שבו יושק
" .1מור מנורה מבטחים מס
הדעת של החבררה המנהלת כפי שיהא מעת לעת ,ובכפוף
ת
ללשיקול
שנקבעו על פיו.
סדר התחיקתיי ולמגבלות ש
ללהוראות ההס
סלול כללי ב'"  -שבו יוש
מבטחים מס
" .2מור מנורה מ
שקעו עד  10%מנכסי
ה אמורה
המסלול תושקע ,בככפוף למקבלה
ל
המסלול במנייות ,ויתרת ננכסי
ה
הלת ,כפי
השקעה במניות ,בההתאם לשיקול הדעת של החברה המנה
ה
ללעניין
תי ולמגבלות שנקבעו
עת ,ובכפוף ללהוראות ההסדר התחיקת
שיהא מעת לע
ש
בו.
ב
מבטחים מסללול מנייתי"  -שבו לפחות  50%מנכסי המסלול
" .3מור מנורה מ
הדעת של
אם לשיקול ה
תושקע בהתא
סי המסלול ת
יושקעו במניות ,ויתרת נכס
שיהא מעת לעת ,ובכפווף להוראות ההסדר
הלת ,כפי ש
החברה המנה
ה
מגבלות שנקב עו בו.
התחיקתי ולמ
ה
השקעה:
ה
סלולי
מפעילה  2מס
"מבטחים תעוש" המ
.1

כללי"  -שבו יושק
"
חים תעוש  -מסלול
מנורה מבטח
קעו כל נכסי המסלול
ה
של החברה ,כפי
בהתאם לשייקול הדעת ש
שישתנה מעת לעת ,,ובכפוף
שנקבעו על פפיו.
תי למגבלות ש
הסדר התחיקת
להוראות הה

חות 75%
טחים תעוש  -מסלול מניות"  -שבו יושקעו לפח
" .2מנורה מבט
המירים למניות ,במ
ם
מנכסי המסללול במניות ,בבני"ע
מדדי מניות ,בבתעודות
או בנגזרים על כל אחד
השתתפות בבקרנות נאמנוות המשקיעות במניות ו
פי שיקול דעת החברה,
תושקע על י
מאלה בארץ ובחו"ל .יתררת הנכסים ת
אות ההסדר ההתחיקתי.
בכפוף להורא
תגמולים בת ארבעה מסללולי השקעה ::שלושה
"ממנורה מבטחיים יתר"  -קופת גמל לת
מל )מסלולי א'-ג' של
בתקנות קופות הגמ
ת
ח זה
מססלולים מבטייחי תשואה כהגדרת מונח
ת תקנון
תאם להוראות
ת להבטחת תשואה בהת
מת התחייבות
ובקשר עמם קיימ
ר
הקקופה(
ומסלול רביעי )"מנורה מבטחים יתר מסלול ד"( אשר היננו מסלול כלללי שאינו
ל
הקקופה
מבבטיח תשואה.
ת
3.2.33.2
קרנות השתלמות
השתלמות מייועדת לשכיריים ולעצמאיים .ההפקדות בקרן ההשת
קרן ה
תלמות הן
להפקיד את הכספיים אחת
ד
בסיס חודשי לשכירים .עעצמאים יכוולים
על ב
לתקוופה.
אות:
שתלמות הבא
ת קרנות ההש
מל מנהלת את
מנורה מבטחים גמ
ה
א.

קעה:
חמישה מסלולי השק
ה
תלמות" ,המפ עילה
"מנורה השת
" .1מנורה השתלמות כללי" :במסללול זה יושקעו כל נכסי המסלול
תנה מעת
ת ,כפי שישת
בהתאם לשיקול הדדעת של החבברה המנהלת
ם
תחיקתי למגבבלות שנקבעוו על פיו.
לעת ,ובבכפוף להוראוות ההסדר הת
 10%מנכסי המסלול
" .2מנורה השתלמות עד  10%מניות" :עד %
יושקעו במניות ,וניי רות ערך המיירים למניות ,ויתרת נכסי המסלול
של החברה המנהלת ,כפי שישתנה
תושקע בהתאם לשייקול הדעת ש
הסדר התחיקתי למגבלות שנקבעו
עת ,ובכפוף ללהוראות הה
מעת לע
על פיו.
חות  50%מנכסי המסלולל יושקעו
מנייתי" :לפח
" .3מנורה השתלמות מ
במניות ,וניירות ערךך המירים למנניות ,ויתרת נכסי המסלולל תושקע
,
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תנה מעת
ת ,כפי שישת
בהתאם לשיקול הדדעת של החבברה המנהלת
ם
תחיקתי למגבבלות שנקבעוו על פיו.
לעת ,ובבכפוף להוראוות ההסדר הת
" .4מנורה השתלמות מדדי" :לפחות  75%מנככסי המסלול יושקעו
מדד ולא תהיה השקעה בבמניות .בחודדש ינואר
בנכסים צמודים למ
ההשתלמות זו מקרן ההשתלמות
מוזג מסלול זזה אל קרן ה
 2010מ
מות".
"מנורה מסד השתלמ
" .5מנורה השתלמות שקלי" :לפחות  75%מנככסי המסלולל יושקעו
ת .בחודש
ועד  25%בכל השקעה אחרת
ת שקלית ד
בנכסים נושאי ריבית
ינואר  2010מוזג מסלול זה אל קרן ההשתלמות זזו מקרן
מות".
ההשתללמות "מנורה מסד השתלמ
ב.

טחים השתלמ ות" ,המפעילה שישה מסללולים:
"מנורה מבט
להבה כללי"  -מדיניות
ה
מסלול
" .1מנורה מבטחים ההשתלמות מ
ההשקעוות בו נתונה להחלטות וועדת ההשקעעות של הקררן ,בכפוף
ההשקעה
מיזוג מסלול ה
להוראות הדין .ביום  1בינואר  2012הושלם מ
ת
"להבה מסלול כללי"" )מ"ה  (561אל מסלול זה בהתאם לאישור
שם המסלול מ""ממנורה
הממונה .בעקבות ההשלמת המיזוג שונה ם
חי.
מסלול כללי" לשמו הנוכח
מבטחים השתלמות מ
ם
שתלמות מסללול אג"ח קוננצרניות"  -בבו קיימת
" .2מנורה מבטחים הש
ההשקעה
סי מסלול ה
לפחות  75%מנכס
ת
מדיניות השקעות ללפיה
יושקעו באגרות חובב קונצרניות של חברות צציבוריות ובככל מקרה
שקעה במניות.
לא תבוצע הש
שהוא א
ממשלתי צמווד"  -בו
סלול אג"ח מ
שתלמות מס
" .3מנורה מבטחים הש
ההשקעה
מדיניות השק עות לפיה לפפחות  75%מננכסי מסלול ה
קיימת מ
ממשלתיות" או בני"ע
יושקעו בניירות ערך הנכללים במדד "מדדיות מ
יתרת נכסי מסלול ההשקעה תושקע
ת
העוקבים אחר אותוו מדד.
ם
באגרות חוב מדינה אחרות או בבמזומנים
ת
תיות,
באגרות חוב ממשלת
שהוא לא
בהתאם לשיקול הדעעת של החבררה המנהלת .בכל מקרה ש
השקעה במני ות.
תבוצע ה
ממשלתי שקללי"  -בו
מסלול אג"ח מ
שתלמות ס
" .4מנורה מבטחים הש
ההשקעה
מדיניות השק עות לפיה לפפחות  75%מננכסי מסלול ה
קיימת מ
תיות" או
יושקעו בניירות עררך הנכללים במדד "שקלליות ממשלת
ההשקעה
חר אותו מדד .יתרת נכסי מסלול ה
העוקבים אח
בני"ע ה
חרות או
ת ,באגרות חוב מדינה אח
תושקע באגרות חובב ממשלתיות
הדעת של החברה המנהלת .בככל מקרה
ת
שיקול
במזומנים בהתאם לש
שהוא ללא תבוצע ההשקעה במניוות .ביום  1בינואר  22012הושלם
סלול שקלי" )מ"ה  (1380אל מסלול
סלול ההשקעעה "להבה מס
מיזוג מס
אם לאישור ההממונה.
זה בהתא
סלול מניות חו"ל"  -בוו קיימת
" .5מנורה מבטחים ה שתלמות מס
ההשקעה
סי מסלול ה
לפחות  75%מנכס
ת
מדיניות השקעות ללפיה
הנסחרים בבורסות חו"ל לפי חלוקה
ם
יושקעו בניירות עערך
גיאוגרפיית שתקבע ללעניין זה או בני"ע העוקבבים אחר מדדדי מניות
ההשקעה תוושקע באגרוות חוב,
בחו"ל .יתרת נכסיי מסלול ה
 ,2012שונה שם המסלול
2
מנים .ביום  1בינואר
בפיקדונות או במזומ
סלול חו"ל" לשמו הנ"ל.
מ"מנורה מבטחים מס
ה
שתלמות מסלול מניות"  -בו קיימת מדיניות
" .6מנורה מבטחים הש
סי המסלול יוושקעו במניות ,בני"ע
השקעות לפיה לפחוות  75%מנכס
ת
ת ,בתעודות השתתפות בקרנות
המירים למניות ,בבמדדי מניות
ה בארץ
נאמנות המשקיעות במניות או בבנגזרים על ככל אחד מאלה
פי שיקול דעת החברה,
תושקע על י
ובחו"ל .יתרת הנכסיים במסלול ת
סדר התחיקתיי.
בכפוף ללהוראות ההס
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מנורה מבטחים מהנדסים ))ש 60%-ממנניותיה מוחזקות על ידיי מנורה
ה
פיננסים( מנהלת את "אומגה קרן השתלמות":
(
חים
מבטח
קעו לפחות  75%מנכסי המסלול
סלול זה יושק
אג"ח"  -במס
"אומגה מסלול א
 25%מנכסי המסלול
שראל ו/או בבחו"ל ועד %
באגררות חוב ממשלתיות ביש
באגררות חוב קונצרניות.
שקעו לפחות  50%מנכסי המסלול
סלול זה יוש
מנייתי"  -במס
"אומגה מסלול מ
סלול יושקעו בהתאם
ערך המירים למניות .יתררת נכסי המס
במניוות וניירות ע
הוראות הדין..
עת ,ובכפוף לה
שתנה מעת לע
קול דעת החברה ,כפי שיש
לשיק
ת(
שתתפות בפננסיה תקציבית
קופות מרכזיות )ללפיצויים ולהש
ת
3.2.33.3
לפיצויים המיועדת למעביד,
ם
מנורה מבטחים גמל מנהלת קופות מרככזית
ה
טורין לעובדייו .הקופה אינה קופה
חת פיצויי פיט
ספים להבטח
קש לצבור כס
המבק
אישית ,העמית הינו המעביד ווצבירת הכספפים היא במררוכז על שם המעביד,
הוצאה למעבביד והכספים נמצאים
עבור עובדיו .ההפפרשות לקופהה מוכרות כה
בבעללותו עד לשחרורם לטובת עובדיו.
הקופות המרכזיות לפיצויים ללהפקדות
ת
סגרו
החל מחודש ינואר  2011נס
חדשוות.
לפיצויים וקופה מרכזזית אחת
ם
מל מנהלת  2קופות מרכזזיות
מנורה מבטחים גמ
ה
סיה תקציבית ,,כמפורט להללן:
תתפות בפנס
להשת
א.

ם:
קופות מרכזיות לפיצויים
ההשקעה במסלול זה נתונה
ה
מרכזית לפיצוויים"  -מדיניות
"מבטחים מ
ה ,בכפוף להורראות הדין.
עדת ההשקעוות של הקופה
להחלטות וע
שלושה מסלוללים:
"מנורה מרכזזית לפיצויים"" המפעילה ש
מנורה מרכזית
 .1מסלול "מ
ת לפיצויים כללי"  -מדיניות ההשקעה בבו נתונה
להחלטות ועדת ההשקקעות של הקוופה ,בכפוף ללהוראות הדיןן.
ת
ההשקעה
מניות"  -מדיניות ה
ת
ת לפיצויים עד 10%
מנורה מרכזית
 .2מסלול "מ
ה ,בכפוף
ההשקעות של הקופה
ת
במסלול זה כפופה ל החלטות ועדדת
מניות על
שיעור האחזקה במ
ר
להוראות הדין ,אולם ,בכל עת לא יעלה
סי המסלול.
 10%מנכס
ההשקעה
 .3מסלול " מנורה מרכזזית לפיצויים ללא מניות"  -מדיניות ה
ה ,בכפוף
ההשקעות של הקופה
ת
במסלול זה כפופה ל החלטות ועדדת
השקעה במניות או בניירות ערךך המירים
ה
להוראות הדין ,אולם ללא
למניות.

ב.

בפנסיה תקציבית"  -הקופה הינה קופה
ה
תתפת
טחים  -משת
"מנורה מבט
ייעודית לצורך הפקדת כספים שנוכו ממשכוררות עובדים הזכאים
הקבועים בסעעיפים 89
לשיעורים ולתנאים ה
ם
אם
ציבית ,בהתא
לפנסיה תקצ
שגת יעדי
שראל )תיקוני חקיקה להש
התכנית להברראת כלכלת יש
ו 90-לחוק ה
התשס"ג-
מדיניות הכלככלית לשנות הכספים  20003ו (2004 -ה
התקציב והמ
.2003
השקעה:
:
בקופה זו מננוהלים  2מסללולי
ם לשיקול
סלול בהתאם
 .1מסלול "כלללי"  -במסלו ל זה יושקעו כל נכסי המס
ת ההסדר
עת לעת ,ובכפוף להוראות
הדעת של החברה ,כפי שישתנה מע
התחיקתי למגבלות שנקקבעו על פיו.
 .2מסלול "לללא מניות"  -במסלול זה יושקעו כל נכסי המסלול בהתאם
שתנה מעת לעת ,ובכפוף ללהוראות
לשיקול הדדעת של החבברה ,כפי שיש
מניות או
ללא השקעה במ
שנקבעו על פיו ,א
ו
תחיקתי למגבבלות
ההסדר הת
מניות.
בניירות עררך המירים למ
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קופות גמל למטרוות אחרות
ת
3.2.33.4
מטרה אחרת" :מבטחים קופת גמל
מנורה מבטחים גמל מנהלת קקופת גמל למ
ה
המיועדת
טרה אחרת ,ה
מל אישית למט
חגים והבראהה"  -קופת גמ
למטררות חופשה ,ח
ת על שם
נעשות בידי המעבביד ,ונרשמות
ת
רים .ההפקדות בבקופה
לעובדים שכי .
שלום דמי
המעביד לתש
חובותיו של ה
בד .ההפקדות בקופה הן ללצורך כיסוי ח
העוב
מתוך השכר המבוטח
הבראה לעובדדיו .שיעורי ההפקדות מ
שה ,חגים וה
חופש
ת מחדל ,אך נניתן לקבוע בבהסכם קיבוצצי שיעורי
עים בתקנון הקופה כברירת
קבוע
שות לקופה זוו מוכרות
מחדל .ההפרש
ם כברירת המ
אלה הקבועים
הפקדדות שונים מא
לעמיתיה את הכספיים שנצברו בבחשבונם
ה
צאה למעביד .הקופה משללמת
כהוצ
המעביד( או בעת פרישה מעבודה
עד שיקבע בבתיאום עם ה
אחת לשנה )במוע
המעביד(.
העובד למשוך את כספו ללא צוורך באישור ה
ד
)שאז רשאי
בניהול אישי
ל
קופות גמל
ת
3.2.33.5
מל מנהלת קוופת גמל וקררן השתלמות בניהול אישי ) IRA -
מנורה מבטחים גמ
ה
" - (Indiviidual Retireement Accoמנורה מבטחים השתלמות
ount
ת בניהול
מבטחים גמל בניהול אישיי" ,שמאפשרוות לחוסך ,בעצמו או
אישי" ו"-מנורה מ
טות השקעה בנכסים
צעות מנהל תיקי השקעעות מטעמו ,לקבל החלט
באמצ
מסוימות
בכפוף למגבלות מ
ף
ספי הקופה ,וזאת
שבהם יושקעו כס
ם
ציפיים
הספצ
בניהול אישי ניתן להעביר כספפי עמית-
ל
בעו בתקנות .לקרן השתללמות
שנקב
אישי ניתן
ספים לא נזיללים .לקופת גגמל בניהול א
אי ועמית-שככיר ,לרבות כס
עצמא
נזילה ,וכספים של חוסכים
,
קופת גמל
ת
סכים עצמאייים בעלי
ביר כספי חוס
להעב
סעיף  (2)2ללפקודת מס הכנסה
קדו לגבי הככנסה לפי ס
איים שהופק
עצמא
תכרות או ריווח מעבודה(.
)השת
המבוטחים והעמיתים והרווחיות הנזקפת
ם
שקעות כספ י
לפירווט בדבר הש
בענף קופות הגמלל ,ראה סעיף  9.3.7להלן.
ף
לחבררה מהם
מנוהלים )במיליוני ש"ח( על ידי הקופפות עבור
נתוני הנכסים המ
י
להלן פירוט
התקופות המתואררות בדוח:
קופוות גמל אישיות לתגמולים
ולפיצויים
קרנוות השתלמות
צויים
קופוות מרכזיות לפיצ
קופת גמל למטרות אחרות
ת
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2012

20111

20100

8,803
4,592
786
31

8,2992
4,0660
6889
2
27

8,3300
3,6266
6344
288

תים
 3.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
3
 3.3.1ביטטוח חיים
5

הלן:
היו כמפורט לה
מיות בביטוח חיים  ,בתקוופות המתואררות בדוח ,ו
הההכנסות מפרמ
)אללפי ש"ח(

22012

2011

2010

סךך ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים
צה
מפרמיות הקבוצ
שייעור ההכנסות מ

1,800,,069
377.7%

1,680,902
38.5%

1,7700,745
39.6%

הפרמיה בפוליסות בביטוחי החיים
ה
לההלן נתונים המפרטים את החלק היחסיי של
ם השונות
הממשווקות על ידי הקבוצה:
תונים לשנת :2012
נת

5

ש"ח(
פררמיות )באלפי ש

תללוי תשואה

אה
מבטיח תשוא

אחר

ה"כ
סה

בייטוח מנהלים:
עדדיף
מעעורב )מסורתי(

335,415
8,8007

28,927
18,991

-

364,342
27,798

פווליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20004
בייטוח פרט:

602,6999

-

-

602,699

עדדיף
מעעורב )מסורתי(

75,6883
44,7440

4,491
28,522

-

80,174
73,262

פווליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20004
בייטוח ריסק טהור:
בייטוח ריסק פרט
צתי
בייטוח ריסק קבוצ
שר עבודה
בייטוח אובדן כוש
בייטוח סיעודי
מחחלות קשות
אחחר
סהה"כ פרמיות
תקקבולים בגין חוזי
שקעה
הש
סהה"כ פרמיות כוללל
תקקבולים בגין חוזי
שקעה
הש

129,4559

-

-

129,459

258,9884
166,3773
4998
24,4222
29,2443
1,676,3223

6,240
12,730
56
3,059
1,706
104,722

9,293
9,064
667
19,024

265,224
9,293
188,167
554
27,481
31,616
1,800,069

351,6552

24

-

351,676

2,027,9775

104,746

19,024

2,151,745

תחייבויות ביטווחיות
הת
בררוטו ליום 31.12..2012

13,661,513

4,888,119

47,490

18,597,122

תביעות של פוליסות  Top Financeאינם נכלללים בדוח עסקי ביטוח חיים.
נתוני הפרמיות והת
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לשנת :2011
ת
ננתונים
פפרמיות )באלפי ש"ח(

תלוי תשואה

בביטוח מנהלים:
עעדיף
ממעורב )מסורתי(

שואה
מבטיח תש

אחר

סה"כ
ס

335,951
10,409

26,512
20,130

-

362,4633
30,5399

499,414

55

-

499,4699

84,914
48,883

6,564
30,269

-

91,4788
79,1522

122,886

-

-

122,8866

240,541

5,601

7
7,470

246,1422
7,4700

בביטוח אובדן כושר
עעבודה

166,295

9,754

1
1,246

177,2955

בביטוח סיעודי

477

60

-

5377

ממחלות קשות

24,044

3,352

-

27,3966

אאחר

33,612

1,413

1
1,050

36,0755

ססה"כ פרמיות

1,567,426

103,710

9
9,766

1,680,9022

חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה

407,685

9

-

407,6944

פפוליסות שהונפקו
1.1.2004
1
ההחל מ-
בביטוח פרט:
עעדיף
ממעורב )מסורתי(
פפוליסות שהונפקו
1.1.2004
1
ההחל מ-
הור:
בביטוח ריסק טה
בביטוח ריסק פרט
בביטוח ריסק קבוצתי

ססה"כ פרמיות כולל
חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה

1,975,111

103,719

9
9,766

2,088,5966

טוחיות
ההתחייבויות ביט
בברוטו ליום 31.12.2011

11,744,453

4,727,272

477,705

16,519,4300
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ננתונים לשנת :2010
פפרמיות )באלפי ש"ח(

תלוי תשואה
ת

בביטוח מנהלים:
עעדיף
ממעורב )מסורתי(

שואה
מבטיח תש

סה"כ
ס

אחר

332,7022
11,2666

33,640
19,868

-

366,3422
31,1344

419,4533

124,738

-

544,1911

88,5944
52,0699

7,142
30,491

-

95,7366
82,5600

קו
פפוליסות שהונפק
ההחל מ1.1.2004-
בביטוח ריסק טהור:
פרט
בביטוח ריסק ט
בביטוח ריסק קבווצתי
שר
בביטוח אובדן כוש
עעבודה

91,8777

-

-

91,8777

221,4555
-

5,966
-

9
9,975

227,4211
9,9755

169,6244

9,966

6
6,627

186,2177

בביטוח סיעודי

4455

49

-

4944

ממחלות קשות

24,211

3,494

-

27,7055

אאחר

34,1999

1,447

1,447

37,0933

ססה"כ פרמיות

1,445,8955

236,801

188,049

1,700,7455

תקבולים בגין חוזי
ת
ההשקעה

399,6222

12

-

399,6344

קו
פפוליסות שהונפק
ההחל מ1.1.2004-
בביטוח פרט:
עעדיף
)מסורתי(
(
ממעורב

ססה"כ פרמיות כוולל
תקבולים בגין חוזי
ת
ההשקעה

1,845,5177

236,813

188,049

2,100,3799

טוחיות
ההתחייבויות ביט
בברוטו ליום 31.12.22010

11,862,7722

4,542,217

488,041

16,453,0300

קעה ,מהווה כ55.3% -
הלים ,לא כוללל תקבולים בבגין חוזי השק
סהה"כ הפרמיה בביטוחי מנה
בביטוח חיים בשנת  2012לעומת כ 53.1% -בשנת .2011
מססך הפרמיות ב
 3.3.2פנססיה
ה )באלפי
סיה שבניהולה
מקרנות הפנס
טחים פנסיה מ
הכנסות מנורה מבט
ת
לההלן נתונים אודות
ש""ח(:
22012

2011

2010

ההכנסות מדמי ניהול:
דדמי ניהול מנכסיים
דדמי ניהול מדמי גמולים

212,,871
341,,369

180,271
293,947

152,853
2250,691

ניהול המיועדים להגגדלת
ל
)בבניכוי דמי
העמיתים בקרן(
ם
צצבירת
ססה"כ הכנסות מדמי ניהול נטו
מיסים
ם
ררווח לפני
בו
דדמי גמולים שנגב
ססכום הנכסים המנוהלים

)(204,,753
349,,487
94,,381
5,731,,941
46,661,,960

)(150,905
323,313
90,986
4,976,058
37,628,016

)(1124,097
2279,447
96,015
4,2203,323
34,114,481

טוריון.
סעיף  4.4.1.3ללדוח הדירקט
לפפרטים ראה ס
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 3.3.3גמלל
ה )באלפי
מל שבניהולה
אודות הכנסוות מנורה מבבטחים גמל מקופות הגמ
לההלן נתונים א
ש""ח(:
22012
ההכנסות מדמי ניהול:
ססה"כ דמי ניהול
ררווח )הפסד( לפנני מיסים
בו
דדמי גמולים שנגב
מנוהלים
ססכום הנכסים המ

2011

91,,643
39,,602
853,,213
14,212,,245

2010

84,796
)(4,909
798,342
13,069,008

76,259
52,743
7715,827
12,6618,235

טוריון.
סעיף  4.4.1.4ללדוח הדירקט
לפפרטים ראה ס
 3.4לקוחות
3
תלות בלקוח בודד או
קבוצה אין ת
הפעילות הינם מגווננים ,כך שלק
ת
חום
לקוחות ההקבוצה בתח
במספר ממצומצם של ללקוחות .כמו כן ,לקבוצהה אין לקוח בבודד שסך הככנסותיה ממננו מהוות
 10%ומעללה בדוחותיה הכספיים.
 3.4.1ביטטוח חיים
ם פרטיים
הפרמיה בין מעבידים ,מבוטחים
ה
נתונים לגבי התפללגות
ם
לההלן טבלה הככוללת
צתיים )באחוזים(:
עצצמאיים וקבוצ
ההלקוח

20122

2011

ממעבידים
פפרטיים ועצמאייים
קקבוצתיים
ססה"כ

60.4%
%
38.5%
%
1.1%
%
100.0%
%

58.8%
40.6%
0.6%
100.0%

מאפיינים
למיטב ידיעת הקבבוצה ,אין להה לקוחות קבבועים או לקוחות בעלי מ
ב
יצ וין ,כי
שלעיל.
קבבועים ,מעבר לסיווג המפורט בטבלה ש
 3.4.2פנססיה
ם ועצמאים )בבאחוזים(:
להללן התפלגות דדמי הגמולים בין מעסיקים
ההלקוח

20122

2011

ממעסיקים
פרטיים ועצמאיים
ם
ממבוטחים
ססה"כ

97.8%
%
2.2%
%
100.0%
%

97.3%
2.7%
100.0%

הקבוצה:
הלות על ידי ה
לההלן התפלגות סוגי העמיתיים בקרנות ההפנסיה המנוה
ההלקוח
פפעיל
ממוקפא
אאחר

ם החדשה"
"מבטחים
2012
2011
4491,906
4407,966
-
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4566,788
3755,346
-

טחים משלימה""
"מבט
20111
20012
7,6664
20,6621
-

6,0644
17,3033
-

 3.4.3קופפות גמל
הגמולים בין מעסיקיים ועצמאים )באחוזים(:
ם
לההלן התפלגות דמי
הללקוח

2012

2011

ממעסיקים -עמיתיים שכירים וקופפות מרכזיות לפ יצויים
עצצמאיים
ססה"כ

87%
13%
100%

71%
29%
100%

 3.5שיווק והפפצה
3
 3.5.1כלללי
צים למוצרים פנסיונים:
שני סוגי מפיצ
כיוום קיימים ,ש
)( 1

) (2

סוכן שיווק פפנסיוני )שהיננו עובד הגוף המוסדי(
משווק פנסיוני  -סוככן ביטוח או ס
או לכל יצרן אחר של מווצר פנסיוני ,המתווך
זיקה למבטח א
ה
אשר הינו בעל
קיים עם
שך להליך ייעעוץ אישי שק
של המוצר הפפנסיוני בהמש
בעסקת הרכישה ל
הלקוח.
קה למבטח ו/או לכל יצרן אחר של
אינו בעל זיק
יועץ פנסיוני  -אדם או תאגיד שא
בהמשך להליך ייעעוץ אישי
ך
ואשר מציע את המוצר הפנסיוני
ר
פנסיוני
מוצר פ
עם הלקוח.
שקיים ע

תן ייעוץ מיטבבי ).(Best Advice
עלל המשווקים כמו גם על היועצים בתחוום חובה למת
שלב הראשון מתמקד
שני שלבים עיקריים .הש
היייעוץ המיטבי מחולק על פי החוק לש
תמקד בבחיררת המוצר הפנסיוני
סוג המוצר הפפנסיוני והשללב השני מת
בההתאמות ג
ובבבחירת הגוף המוסדי המננהל את המווצר )חברת בביטוח ,קרן פפנסיה או קופפת גמל(.
המוסדיים אוותם הוא
שלו לגופים ה
הממשווק הפנסייוני מחויב ,בבין היתר ,בגיילוי הזיקה ש
סיוני לצורכיי הלקוח
ם את סוג המוצר הפנס
שווק אך בככל מקרה חייב להתאים
מש
המליץ על
סיוני חייב לה
מנם ,לאחר התאמת סוג ההמוצר ,אין המשווק הפנס
וההעדפותיו )אמ
פים מוסדיים שאין לו זיקהה אליהם(.
מווצרים של גופ
מכור את החזזקותיהם
לחובה שהוטלה על הבנקים בבמסגרת רפוררמת בכר למ
ה
בההמשך
תר לבנקים לפעול כיועצים פנסיוניים וזאת
בקקופות הגמל וקרנות הננאמנות ,הות
מתאים ולרבות ביצצוע עסקאות בעקבות
ם
באאמצעות עובדדים שיוכשרו לכך ויקבלו רישוי
אוותו ייעוץ.
סיה ,קופות גמל אישיות וקרנות
שלב הראשוןן ,הותר לבנקים ,להפיץ קרנות פנס
בש
משמעות
אים להפיץ גם תכניות בייטוח חיים .מ
חל משנת  20009הם רשא
שתלמות ,והח
הש
ם הגדולה
עצים פנסיוני ם יגרמו ,קרוב לוודאי ,בבשל פריסתם
הדדבר היא כי הבנקים כיוע
התרחבות פעיילות ההפצה בתחום .עם זאת ,בפועל ,,הבנקים
הרבה לציבור ,לה
ה
ונגגישותם
ח חיים.
תכניות ביטוח
סוק בהפצת ת
טררם החלו לעס
שהבנקים
ם לבין סוכני הביטוח היננו העובדה ש
הייבט נוסף הנוגע להבחנה בין הבנקים
אך ורק בין ככותלי הסניפיים בעוד
שאים לייעץ ולהפיץ את המוצרים ההפנסיונים ך
רש
את המוצרים הנ"ל ללקוח בכל מקום וובכלל זה
הביטוח רשאים לפננות ולשווק א
ח
שססוכני
עבודתו או בביתו ובבמועד המתאיים ללקוח.
ו
בממקום
סיוני חדש הורחבו והפכו מורכבות
עווד יצוין ,כי דרישות הרישווי וההסמכה של סוכן פנס
בנוסף ,לאחרונה בעקבות
ף
שפיע על היצצע סוכני הבביטוח.
תר ולכן עשווי הדבר להש
יות
ה שלילית
תיתכן השפעה
מוצרי ביטוח חיים וגמל ת
בתקנות של תקרת דדמי ניהול במ
ת
קבביעה
עלל עמלות סוככני הביטוח וממילא על ררווחיותם .מידדע זה ,הינו מידע צופה פפני עתיד
שר יופצו
ויייתכן והערכה זו לא תתקייים עקב התנההגות השוק ופיתוח מוצריים חדשים אש
שוק.
בש
החיסכון ארוךך הטווח
שם "אורות" ,המטפלת בבכל תחומי ה
לקקבוצה סוכנות ביטוח בש
מבוטחים
שרוב עובדיהם מ
ב
וממשמשת כסוככנות הסדר המטפלת ,ביין היתר ,במפעלים
פנסיה .סוכנות אוורות עובדת גם עם
.
טחים
בקקרנות הפנסייה שבניהול מנורה מבט
אה סעיף  99.7.3להלן(.
מבבטחים נוספים )לפירוט רא
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שווקת את מווצריה באמצעות סוכנים עצמאיים ובבאמצעות
באאופן מסורתי הקבוצה מש
אה סעיף
הסוכנים של הקבוצה ,רא
תיאור מערך ה
שווקים פנסיוניים עובדי הקבוצה .לת
מש
 9.77.1להלן.
 3.5.2ביטטוח חיים
ת מחוזות המעניקים שיררות כולל שלל מכירה
בבביטוח חיים פועלת הקבוצה באמצעות
ח מטופלות על ידי מחללקה ייעודית מרכזית
תחזוקה של פוליסות .תבביעות ביטוח
ות
שרי לקוחות המעניק
אשיים של החברה .בנוסףף קיים בחברה מרכז קש
בממשרדים הרא
האינטרנט של החברה או בפגישה
מצעות אתר ה
שיירות לכל פנייה של לקוח בטלפון ,באמ
חוב אלנבי  ,1 15תל-אביב.
במשרדי החברה ברח
י
איישית
ת ,תגמול בגיין עמידה
לסוכני ביטוח מורככב מ 4 -רכיביים עיקריים :עמלה שוטפת
י
תגמול
הת
מבצעים ואינו זהה בין כל
ם
ביעעדי מכירה ))"עמלות יעדיים"( ,דמי גבבייה ופרסים בגין
הממשווקים.
ת בביטוח חיים:
מלות מפרמיות
לההלן פרטים לגגבי שיעור עמ
פרמיות
שיעור עמלות מפ
ש
משונתת חדשה
ת
פרמיה
שיעור עמלות מפ
ש

2012
12.5%
32.7%

2011
12.3%
38.5%

22010
144.8%
444.3%

העיקרי של מוצרי בביטוח חיים .לא קיים
י
ביטוח מהווה את ערוץ הההפצה
מעערך סוכני הב
הפרמיות
 10%מהיקף ה
שבתיווכו עולים על %
ו
סות מהפרמייות
שהיקף ההכנס
בקקבוצה סוכן ש
הככולל של ענף ביטוח חיים.
את מגוון
שחל בתחום החיסכון אררוך הטווח ,סוכני הביטווח הרחיבו א
לאאור השינוי ש
שווקים ללקוח הן ביטוח חיים ,הן פננסיה והן
היום הם מש
שהם משווקים וה
ם
הממוצרים
.(Best
בן ,בכפוף לחובת מתן הייעעוץ המיטבי )B Advice
גממל ,זאת ,כמוב
 3.5.3פנססיה
מערך של
סיוניים שלה באמצעות מ
מוצרים הפנס
שווקת את המ
מבטחים פנסיה מש
ם
מננורה
עסקיים ומנהללי לקוחות א ישיים למעסייקים וללקוחותיה ,הפזורים ברחבי
מננהלי תיקים ע
הקרן .מנורה מבטחים
ועומדים בקשר רציף עם מעסיקקים ועם מבווטחים של ה
ם
האארץ
מערך של משווקיים פנסיונים לשימור
ך
קשרי הלקוחוות גם
מפעילה במסגרת ק
ה
פננסיה
מעסיקים כוללל פריסה
מבוטחים ולמ
לקקוחות וגיוס מבוטחים חדדשים .מערך השירות למ
עסקיות ולשכות שיירות ,שירות אישי הניתן על ידי מוקד שירות
ת
טיבות
אררצית של חט
למידע כללי בנושא
ע
לקקוחות ) ,(Contact Centerאתר אינטרננט )המספק ,בנוסף
אי פנסיה,
מכירתית
אישי למבוטח וללמעסיק( .מעערך השיווק מספק מטריה שיווקית מ
י
ם מידע
גם
ה במכלול
צירוף מעסיקים חדשים ,צירוף מבוטחים חדשים ,מתן ייעוץ והדרכה
ף
הככוללת:
חים פנסיה ,טיפול בסיום יחסי עובבד-מעביד
סיוניים של מנורה מבטח
הממוצרים הפנס
וכייוצא באלה.
הסדר וסוכני ביטוח .שיתווף פעולה
תפת פעולה עעם סוכנויות ה
מבטחים פנסיה משת
ם
מננורה
טיפול כולל בתנאים הסוצציאליים של עעובדיהם,
זהה נוצר עקב ררצון חלק מהמעסיקים בט
סיה ,ביטוחי מנהלים,
כמו קרנות פנס
ם שונים ו
ושילוב בין מוצרים
ב
טייפול שכולל גביה
טחים פנסיה צופה ששיתווף פעולה
ם .מנורה מבט
טוחים כלליים
עיתים גם ביט
קוופות גמל ולע
מידע צופה פפני עתיד
זהה ימשך ואף יתרחב בשננים הבאות .הערכת החבברה הינה מ
הנ"ל על עסקיה ..צפי זה
ל
הפעולה
הממבוסס על הערכת החברה לגבי השפפעת שיתוף ה
תים הנ"ל
העמיתים והערכתם את השירות
ם
מי
התממש בשל שינוי בטעמ
עללול שלא לה
החברה נכון למועד דוח זה.
ה
על ידי
מזה הנצפה ע
אופן השונה מ
שייגרמו להתנהגות השוק בא
מבוטחים בקררנות הפנסיה שבניהול
עסיקים ,שרובב עובדיהם מ
חללק מהטיפול המשולב במע
אורות ,שהינה סווכנות ביטוח בבעלות
ת
סוכנות
שה על-ידי ס
מבטחים פנסיה ,נעש
ם
מננורה
הסדר לכל דבבר ועניין.
שת כסוכנות ה
מבטחים ביטוח; סוכנות זו משמש
ם
מננורה
ת מנורה
קר באמצעות
על ידי מנוררה מבטחים פנסיה בעיק
תגגמול הסוכנים מתבצע ע
ח.
מבבטחים ביטוח
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מספר בנקים ,לשם הפצת
ר
צה עם
סיה קשורה בבהסכמי הפצ
בננוסף ,מנורה מבטחים פנס
ה על ידי
קררנות הפנסיה שבניהולה בבאמצעותם ,אך פעילות ההפצה של קרנות פנסיה
קף נמוך.
הבבנקים בשלב זה הינה בהיק
היקף דמי
לממנורה מבטחיים פנסיה אין ,בשלב זה ,מעסיקים המניבים  10%או יותר מה
הגגמולים הנגבים בקרנות הפפנסיה שבניה ולה.
שנה
 3.6ביטוח מש
3
טווח והן נקבבעות לפי
טוח חיים הינן ארוכות ט
התקשרויוות הקבוצה בביטוחי משנה בענף ביט
חדש מדי
סוי קטסטרופפות )כולל מללחמה( המתח
מן ,למעט כיס
ואינן קצובות בזמ
ן
תוכניות ההביטוח
קפים רק
שנה והשינויים בדרך כלל תק
שים מדי ה
שנה נחתמים ו/או מתחדש
שנה .חוזיי ביטוח המש
חדשות.
לגבי פוליססות ביטוח ח
ם ביטוח
שנה גבוה מ 10% -בתחום
מסך פרמיות ביטוח המש
מבטחי ממשנה ששיעור הפרמיה מ
המתוארות בדוח:
ת
ש"ח( בתקופוות
טווח )באלפי ש
החיים וחייסכון ארוך ט
20122

שם מבטחח
המשנה

דירוג
P&S

מדינה

2011

פרמיה
ללביטוח
משנה

חוז
אח
מכללל
מיות
פרמ
לבייטוח
שנה
מש

פרמיה
ה
לביטווח
משנה

2010
אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

פרמיה
לביטוח
משנה

אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

Swiss
Reiinsuran
ce
M
Munich
Reiinsuran
ce

AA-

שוויץ

65,240

56.44%

711,022

59.9%

66,466

58.7%

AA-

גרמניה

26,455

22.99%

222,806

19.2%

22,697

20.1%

&Ge neral
C
Colonge
Re of Life
A
America

AA+

גרמניה

14,142

12.22%

144,121

11.9%

14,862

13.1%

המשנה העיקריים ומדיניות
ה
לפירוט ההנושא ברמת הקבוצה ,ובבכלל זה לתייאור סוגי בייטוח
סעיף  9.4להלן .ללפרטים נוספים בדבר
ף
ם ,ראה
החברה לעעניין ביטוח משנה בענף ביטוח החיים
באור 2יד) (2בבדוחות הכספפיים.
שנה ראה גם ב
ביטוח מש
שירותים
ם
 3.7ספקים ונוותני
3
שירותים ,למ עט כמפורט ללהלן:
פקים ונותני ש
לקבוצה אאין תלות בספ
סאפיינס"(
בע"מ )להלן" :ס
מ
אל מערכות תוכנה
אפיינס ישרא
עם חברת סא
ת החברה ם
התקשרות
ט לפיתוח
בפרויקט לפיתוח מעררכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים )"טופז חיים""( ,ובפרויקט
מערכת ללניהול מערך הפנסיה )"טוופז פנסיה"( )טופז חיים וטופז פנסיה יחד ,להלן" :מערכת
טופז"(.
מבטחים ביטוח ומעערכת טופז פננסיה נמצאות בשלב תפעולי מלא.
ם
מערכת טטופז חיים במנורה
ת לעת.
הנדרשים מעת
מערכות ,לרבוות עדכונים ה
פעילות תחזוקה שוטפת של המ
ת
בנוסף ,מבבוצעת
סדיר את
בהסכם המעגן ומס
ם
ש אוקטובר 2011
קבוצה בחודש
בהמשך ללאמור לעיל ,התקשרה הק
מערכת טופז ומערכות תווכנה נוספות שסופקו
שנים עם סאפייננס בקשר למ
ם
ההתקשרוות רבת
מערכות"(
ובריאות )להלן" :המ
ת
שנה
ביטוח חיים ,פנסי ה ,ביטוח מש
ח
לקבוצה ,בין היתר ,בתחום
קה זו" :ההסככם"(.
רכות )להלן בפסק
אותן מע ת
מנורה בקשר עם א
ה
ם שיסופקו ללקבוצת
ולשירותים
שירותים שוניים לקבוצה בבקשר למערכות הנ"ל,
שך אספקת ש
מסגרת להמש
בנוסף ,הההסכם יוצר מ
גרסאות ומהדורות ושירותי
ת
ספקת
לרבות שיירותי פיתוח ,בדיקות ,תיקון תקלות ,תמיכה ,אס
תיות מוסכמות.
לתכניות עבודה שנת
ת
תחזוקה ללמערכות ,בהתאם
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עד ליום  31.12.22014והיקףף העסקה
ם  1.1.2011וע
שים החל מיום
ההסכם ההינו לתקופה של  48חודש
ה שילמה
הדוח ,הקבוצה
סך של כ 110 -מיליוני  .₪ננכון למועד ה
זו עומד על ך
המינימאללי לתקופה ו
של כ 102 -מייליוני ש"ח.
לספייאנסס סך מצטבר ש
ת של 12
לאחר תו ם התקופה הנ"ל ,תוקף ההסכם יואררך באופן אווטומטי לתקופות נוספות
סיום ההסכם בהתאם
ארכת ו/או ס
כל עוד לא הודדיע צד למשננהו על אי הא
חודשים בבכל פעם ,ל
ם הקבועים בוו.
למנגנונים
 3.8תחרות
3
בתחום הפעיללות והמתחריים העיקריים
 3.8.1תנאאי התחרות ב
מעבר בין
חלו בתחום בבשנים האחררונות ,אשר ביטלו את החסמים למ
הררפורמות שח
ת ,בעיקר
החיסכון לטווח ארוך ,זאת
את התחרות בבתחום נכסי ה
הממוצרים השונים הגבירו ת
ם .במקביל ,וכתוצאה
שונים בתחום
של היטשטשוות הקווים המפרידים בין המוצרים הש
בש
של גופים
מההגברת הרגוללציה אשר הגגדילה את עללויות התפעוול ,החלה קונסולידציה ש
אגידים המנהללים כספי
מכך נוצרו תא
בתי השקעות וככפועל יוצא מ
שוק ההון בעייקר אצל י
בש
מיטב בית
שקעות ודש-מ
סגות בית הש
ח ,כדוגמת פס
של עשרות מייליארדי ש"ח
ציבבור בהיקף ש
אר מוצרי
חיים לבין שא
צרי ביטוח הח
חדדה התחליפפיות בין מוצ
על יוצא ,התח
שקעות .כפוע
הש
סיה וקופות גגמל .יצוין לעעניין זה ,כי בעקבות
כגון :קרנות פנס
:
לטווח ארוך
ח
החחיסכון
טלו על הבנקים להחזיק וללנהל )כבעלים( קופות גמל ,חלקם שלל הבנקים
הההגבלות שהוט
עול קופות גגמל כשירות לגופים
הפעילות מתמקד בבעיקר בתפע
ת
תחרות בתחום
בת
שפעה של תייקון חוק
בייעוץ פנסיווני לציבור .בבשנת  ,2012נמשכה ההש
הממנהלים וכן ב
ההפקדות
הביאה לירידה גדוולה בהיקף ה
ה
הגגמל על ההפקדות במוצררים השונים ,אשר
טוחי המנהליים ,ליעד
ת הפנסיה ,בביחד עם ביט
תן של קרנות
מחד ,ולהפיכת
לקקופות גמל מ
שנת  2013לא ניתן עוד
החל מתחילת ש
קרי של השכירים בישראל  ,מאידך .ל
הההפקדות העיק
ראה סעיף  3.1.1.6לעיל(,
מקדם קצבה ))לפרטים ה
עם הבטחת מ
ביטוח חיים ע
שווק מוצרי ב
לש
טוחיים שונים )כיסוי
וב מקביל יינתן היתר לקופוות הגמל ,לררכוש ולשווק כיסויים ביט
ביטוחי לסיכוני נכות וכיסוי
י
סיכוני מוות ,ככיסוי
ביטטוחי לאריכות חיים ,כיסווי ביטוחי לס
 9.2.3להלן( .לשינויים אלו ,לצצד עדכון
9
אה סעיף
לשחרור מתשלום( ללעמיתיהן )רא
ר
ביטטוחי
שפעה ניכרת עעל מבנה
מקקדמי קרנות הפנסיה שצפפוי לחול במההלך שנת  ,20013צפויה הש
שינויים הרגוולטוריים
שווק החיסכון לטווח ארוך ועל התחרוות בשוק זה .בעקבות הש
הפנסיוני.
שאליו יגיע שווק החיסכון ה
עריך מהו שיוווי המשקל ש
הננזכרים לעיל ,לא ניתן להע
תכן והערכה זו לא תתקיים עקב
מידע צופה פפני עתיד ויית
מידע זה ,הינו מ
ע
ם זאת,
עם
ק.
תנהגות השוק
הת
ת החברה
ציפיים של ההתחרות בענפים השונים בהם פועלת
מאפיינים ספצ
לההלן יפורטו מ
בממסגרת פעילותה בתחום.
ביטוח חיים
ח
3.8.1 .1
מגוון תוכניות הביטוח
מתרכזת בעיקרה סביב מ
התחרות בענף ביטוח החיים מ
תשלום הקצבה בבמסגרתן,
ם
ובכלל זה
ל
ידי חברות הבביטוח
צעות על י
המוצ
המושגת על הנכסים לאורך זמן ,ררמת סיכון הננכסים ביחס לתשואה
ת
התשואה
מיה לבין
חס בין הפרמ
חים ,וכן היח
שגת/מובטחת ,השירות ההניתן למבוטח
ת
המוש
השקיפות
קבות השינוייים הרגולטווריים שנועדו להגברת ה
דמי הניהול .בעק
והיכוולת של המבוטחים לבחורר את המוצר המתאים ביותר עבורם ,התחדדה
ארוך ,וכן הנגגישות והמודדעות של
מוצרי החיסככון לטווח א
התחליפיות של מ
הלקווח הסופי למווצרים אלה.
הגדולות ,לפיי חלוקת
התחרות בעיקרה מתנהלת ביין חמש חברות הביטוח ה
הבאה:6
ה
פלחי השוק

פורסמים באתר אגף שוק ההוןן שבמשרד האווצר ,וכוללים ,ללמיטב ידיעת החברה ,את
 6הנתוננים מתבססים עעל נתונים המפ
נתוני ענף הסיעוד.
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התפלגות
חיסכון במשררד האוצר ,ה
אגף שוק הההון ,ביטוח וח
אם לנתוני א
בהתא
מיות מעסקי ביטוח חיים לשנת הדוח )עד ליום  30בספטמבר  ,(2012בין
הפרמ
המתחרות בענף הינה כדלקמן:
ת
החבררות

כל שאר החברות
%
7%

מנורה
8%

הראל
15%

מגדל
מ
33%
%

הפניקס )הדר(
16%

לל
כל
21%

ה ,בין היתר ,בהרחבת
חום זה ,תלויה
התמודד עם ההתחרות בתח
יכולת הקבוצה לה
ת
צור תוך שמיירה על רמת השירות,
מערך המכירות ,בבהתייעלות ב תשומות הייצ
ך
תיק הקיים ובמובילות בתחום
תוח מוצרים ייחודיים ,בשימור הת
בפית
חים.
התשואות למבוטח
חרות בענף הם חברות הביטוח
מים העיקריים המשפיעיים על התח
הגורמ
ם הם על
המתחרות על נתחי השוק שללהן וסוכני הביטוח אשר משפיעים גם
ם השונים.
של המבטחים
גודל נתחי השוק ש
מים המחזקים את מעמדדה התחרותי של הקבוצה הינם :שיעור תגמול
הגורמ
צרים ותעריפפי הביטוח שמציעה
קטיביות של מגוון המוצ
הסוככנים והאטרק
חים.
הקבווצה וכן התשואה למבוטח
פנסיה
ה
3.8.1 .2
ת לניהול
התחרות בענף הינה בעיקר ביןן חברות הביטוח אשר בבבעלותן חברות
מעלה מ-
חברות הביטווח מהוות למ
קרנות פנסיה .קררנות הפנסיה שבשליטת ח
ת
הטווח.
שות בשוק הפפנסיוני ארוך ה
 90%מנתח השוק של קרנות ההפנסיה החדש
ת קבוצת
המתחרים העיקרריים בענף ה פנסיה הם :מקפת אישית שבשליטת
שבשליטת
אל גילעד ש
קבוצת כלל; הרא
ת
שליטת
תודות שבש
מגדלל; מיטבית-עת
צת הראל.
קבוצ
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התפלגות
חיסכון במשררד האוצר ,ה
אגף שוק הההון ,ביטוח וח
אם לנתוני א
בהתא
סיה בין המת חרים בענף ננכון ליום  31בדצמבר  ,20012הינה
נכסי קרנות הפנס
קמן:
כדלק
אחריים
4%
4

מנורה
36%

כלל
18%

מגדל
24%
פניקס
4%

הראל
14%
%

ת הפנסיה
זה מתמקדת בבמאמצים להע
התחרות בענף ה
עברת עמיתים בין קרנות
ם.
קוחות חדשים
השוננות ובגיוס לק
בות רפורמת בכר ,השתנהה כאמור מבננה התחרות בבתחום כולו וכן בענף
בעקב
הייעוץ הפנסייוני והתיקון לחוק זה
סיה .בעקבות כניסתו לתוקקף של חוק ה
הפנס
כמפוורט בסעיף  3.1.5.1לעילל ,החלו הבננקים לתת ללציבור ייעוץץ בנושא
חרות בתחום .כמו כן,
גם הם על התח
סיה .הסדרי פנסיית חובה משפיעים ם
הפנס
החבררה מעריכה ככי השינויים ההאמורים משפפיעים גם על טעמי הציבור וערוצי
סיוני הרצוי .כתוצאה
הפצה נוספים )כגגון סוכנים( בבכל הקשור למוצר הפנס
ה
שה שלא
החלה להצטררף לקרנות הפנסיה אוככלוסייה חדש
מור לעיל ,ה
מהאמ
הייתה מבוטחת בהן בעבר.
ש ולשווק
הוניות לרכוש
מתן רישיונות לקוופות גמל שפפעלו עד כה ככקופות גמל ה
ביטוחיים לעמיתיהן ,על רקע חובבת הפנסיה במשק ,עשוייה לפתח
ם
כיסוייים
להערכת החברה ,הן על רקע
ת
טויו,
מוצא את ביט
תחום .הדבר מ
תחרוות נוספת בת
א משלמות לקצבה כמווצר תחליפי לקרנות
קופות הגמל הלא
ת
של שיווק
סיה ,והן בה
הפנס
היערכות להקקמת קרנות פנסיה בידדי גופים שפפעילותם
מיננטית בתחוום החיסכון הפנסיוני היננה בענף קופוות הגמל ,דוגגמת בתי
הדומ
תקרה לדמי ניהול אשר צפויה להשפיע
ה
ההשקעות .בנוסףף ,כתוצאה מקקביעת
תהליך של רככישות ומיזוגים בענף
קופות הגמל ,יתכןן ויתפתח ת
ת
בעיקר על
שייווצרו גופי גמל בעלי עוצמה תחרותיית גדולה מזוו הקיימת
קופות הגמל כך ש
ת
מידע צופה פני עתיד המבבוססת על הרפורמות
כיום .הערכת הקבבוצה הינה מ
.
במקרה של התנהגוות השוק
ה
תממש
ם .צפי זה עללול שלא להת
האחרונות בתחום
שמור על
זה .על מנת לש
פן שונה מזה המוערך על יידי הקבוצה בבמועד דוח ה
באופ
טחים פנסיה פפועלת לצמצוום מעבר
תיק הלקוחות הקיים והרחבתוו ,מנורה מבט
עמיתיה לקרנות הפנסיה המתחרות ובמקביל ,לגיוס לקוחות חדשים.
של ע
סיה במכרזי פפנסיה .כמו ככן ,מנורה
במסגגרת זו ,משתתפת מנורה מבטחים פנס
להדגיש את יתרון הגודל שלה על פני
ש
מנת
חים פנסיה פועלת על מ
מבטח
הקרננות המתחרות .בנוסף פוועלת מנורה מבטחים פננסיה להשגת תשואה
גבוהה למבוטח על הצבירהה שלו בקרן הפנסיה; ללשמירה על תשואה
ה
חיתום רפואי ועסקי.
דמוגרפית גבוהה; ועל ביצוע ח
קופות הגמל
ת
3.8.1 .3
הגמל קיימת תחררות מתמדת מ
ל
בענף קופות
ף
מצד מספר רב של מתחריים כאשר
שואה )ביחס לרמת הסיכון( ,גובה דמי הניהול
מתמקדת בהשגת תש
ת
התחרות
ואיכוות השירות.
בות רפורמת בכר השתנה דפוס התחרוות בענף קופוות הגמל ,באוופן שרוב
בעקב
את הבעלות עעל קופות הגמל שהיו בנייהולם ,והחללו לשמש
קים מכרו ת
הבנק
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אה מכך,
תפעול של קוופות גמל וככיועצים פנסייוניים .כתוצא
כנותני שירותי ת
העיקריים
קר גופים לא בנקאיים ,וה
העיקריים של החברהה הינם בעיק
ם
מתחריה
קבוצת הפניקס )בעלת
צת הראל ,קבבוצת כלל ,קבבוצת מגדל ,ק
הם הינם קבוצ
ביניה
השלייטה באקסלננס נשואה( ,פפסגות אופק וגופים פרטייים קטנים יותר כגון
אמ.אס -
דש נניירות ערך והשקעות בעע"מ ,מיטב גמל בע"מ ,אנליסט אי.א
חם בע"מ.
קעות בע"מ וואלטשולר-שח
שירותי ניהול השק
ה הינו כ-
הקבווצה מעריכה ,כי נכון למועעד אישור הדדוח ,חלקה בשוק בענף זה
) 4%הערכת הקבווצה מבוססת על הנכסים המנוהלים על ידי מנורה מבטחים
המנוהלים
סך הנכסים ה
ערכה בדבר ס
ם ,ביחס להע
חים מהנדסים
גמל ומנורה מבטח
בענף זה(.
ף
התפלגות
חיסכון במשררד האוצר ,ה
אגף שוק הההון ,ביטוח וח
אם לנתוני א
בהתא
 31בדצמבר  ,20112הינה
בענף נכון ליום 3
ף
הגמל בין המ תחרים
היקף נכסי קופת ה
ף
קמן:
כדלק

מגגדל
5%
%

פניקס
7%

הראל
7%

מנורה
מ
4%
%

טשולר שחם
אלט
5%

ת
פסגות
1
15%
דש
7%

כלל
11%
1

אחרים
39
9%

תחרות והגוררמים המשפפיעים על מעמדה התחררותי של
 3.8.2שיטטות להתמודדדות עם הת
הקבבוצה בתחום
סינרגיה בין החברות
תחרות הן :ס
מודד עם הת
קבוצה להתמ
שיטות העיקריות של הק
הש
הקבוצה בכל אפיקי החיסכון ארוך
ם ללקוחות ה
צה במתן פתררונות כוללים
שונות בקבוצ
הש
ה הגדולה
חים החדשה ,קרן הפנסיה
תה של מבטח
הטטווח ,תוך הישענות על גוודלה ויציבות
תפעולית; הרחבת מערך הסוכנים
שראל; שיפוור השירות לללקוח תוך התייעלות ת
ביש
סוכנים העובבדים עם הקקבוצה כמקוור להפניית לקוחות; הש
וההסתייעות בס
שתתפות
עוד.
בממכרזים מרכזייים בתחום וע
ם היותה
מדה התחרותי של הקבוצה בתחום הם
עים על מעמ
הגגורמים המרככזיים המשפיע
הקבוצה;
ה; חוסנה הפפיננסי של ה
פנסיה מובילה בבענף הפנסיה
ה
בטחים
שלל מנורה מב
של הקבוצה בעעת ניהול
השירות הגבוהה ל
ת
מוובילות בתשואה למבוטחיים/עמיתים; רמת
את מוצרי
שמשווקים א
תבביעות ותשלוום תגמולי ביטוח וכן קשרר ארוך טווח עם סוכנים ש
הקקבוצה.
סכמי שיתוף פפעולה
 3.9הסכמים ממהותיים והס
3
 3.9.1קופפות גמל
ק והפצה,
הולה במספר ערוצי שיווק
ת הגמל שבניה
מבטחים גמל משווקת את קופות
ם
מננורה
הם הם המשוווקים הפנסיווניים של מנוורה מבטחים פנסיה ,סוכנני ביטוח
שההעיקריים בה
ם ביטוח( ,יועצי השקעות בבבנקים ,פניייה ישירה
בות סוכני מנוורה מבטחים
פננסיוניים )לרב
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לללקוחות ,בין היתר על דרך של השתתפות במכרזים המתפרסמים על ידי
מעעסיקים/ועדי עובדים/איגוודים מקצועייים ,קיום כננסים מקצועייים/שיווקיים ופרסום
בעעיתונות ובאינטרנט.
לשם הפצת קופות הגמל
מספר בנקים ,ם
ר
קשורה בהסכמי הפפצה עם
ה
מבטחים גמל
ם
מננורה
אמצעותם.
הממנוהלות על יידי החברה בא
גמל טמון פוטננציאל להגדללת היקף
איים להפצת קופות ל
בככניסת התאגידים הבנקא
חשיפת החברות המנהלות  -הייצרנים -
ת
הלים על ידי קופות גמל ,עקב
הננכסים המנוה
ההפצה עשויות לגגרום לשינוי בשיעור
ה
מלות
סייה חדשים .מאידך ,עמ
לפפלחי אוכלוס
חיות מניהולן של קופות הגמל .כמו ככן ,כניסת
הווצאות היצרניים ,ולקיטון בבשיעור הרווח
חי השוק
תאגידים הבננקאיים לתחום הייעוץ ההפנסיוני יכול שתלווה בבנגיסה בפלח
הת
אשר בהם קיימים שיעורי רווחיות
בעיקר על-ידי סוכנני הביטוח ,וא
ר
הקקיימים ,המשווקים
המבוססת על כניסתם
צופה פני עתיד ה
ה
שר יכול ויישחקו .הערכת החברה הינהה מידע
אש
ם .צפי זה עללול שלא להתממש במקררה של שינויי חקיקה
שלל שחקנים נווספים לתחום
נוסספים בתחום ,או העדפת צרכנים שונהה.
ם הנגבים
מניב  10%או יותר מהיקף דמי הגמולים
לממנורה מבטחים גמל אין עררוץ הפצה המ
שבניהולה.
בקקופות הגמל ש
אה סעיף
מחשב )לפרטים רא
ב
מ לפיתוח מערכת
 3.9.2לקבבוצה הסכם עם סאפיינס ישראל בע"מ
 3.6לעיל ו 9.10.1 -להלן(.
דיסקונט לישראל בעע"מ ,בנק
ט
מה על הסכמיי הפצה עם בנק
 3.9.3מנוורה מבטחים פנסיה חתמ
אל בע"מ,
הבינלאומי הרראשון לישרא
בע"מ ,בנק מזרחי טפחות בבע"מ ,הבנק ה
איגגוד לישראל ב
מרכנתיל דיסקונט בעע"מ ,בנק
ל
בנקק לאומי לישראל בע"מ ,בבנק ערבי-ישרראלי בע"מ ,בבנק
שראל בע"מ ,יובנק בע"מ ,בנק הפועליים בע"מ
עלי אגודת יש
ע"מ ,בנק פוע
אוצצר החייל בע
ם עמלות
תשלם לבנקים
טחים פנסיה ת
הפצה נקבע כ י מנורה מבט
ובנקק מסד בע"מ .בהסכמי הה
ההסכמים
תחילתו של ככל אחד מן ה
הפצצה בהתאם ללהוראות הדין תמורת הפצצת מוצריה .ת
ערך ההסכם ללעסוק בייעוץץ פנסיוני
מת מן המועד בו הורשה ההבנק עימו נע
לא תהא מוקדמ
כדיין .הסכם ההפצה בין מנוררה מבטחים פנסיה לבנק הפועלים בעע"מ הסתיים ביום 30
אמור.
חודש ההסכם הא
ש
חתימת דו"ח זזה טרם
בספפטמבר  .2010עד למועד ח
חתמו מנורה מבטחים גמ
 2006עד  2009ח
2
 3.9.4בין השנים
מל ומנורה מבטחים מהנדדסים על
מ ,הבנק
טפחות בע"מ
סקונט לישר אל בע"מ ,בבנק מזרחי ט
הסככמי הפצה עם בנק דיס
בנק ערבי-ישראללי בע"מ,
אל בע"מ ,ק
הביינלאומי הראשון לישראל בע"מ ,בנק ללאומי לישרא
אל בע"מ,
מ ,בנק אוצר החייל בע"מ ,בנק פועלי אגודת ישרא
בנקק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
יובננק בע"מ ובננק הפועלים בע"מ .בהסככמי ההפצה נקבע כי מנוורה מבטחים גמל או
לבנקים עמלות הפצצה בהתאם ללהוראות
ם
תשלם
מנוורה מבטחים מהנדסים ,ללפי העניין ,ת
צת מוצריה.
הדיין תמורת הפצ
מנורה מבטחיים גמל עם ללהבה חברה ללניהול קרן השתלמות
 3.9.5בחוודש יולי  2010התקשרה מ
ת זכויות
ם והעסקים בישראל בהסכם לרכישת
בע""מ ועם להב לשכת ארגווני העצמאיים
מאים ולשכיריים" ,שתוקן בבהסכמת
תלמות לעצמ
הבה קרן השת
שתלמות "לה
הני הול בקרן הש
הול עברו לידדי מנורה
 .2010זכויות הניה
2
הצדדדים בנספח תיקון להסכם מיום  16בבדצמבר
הרכישה משולמת ללשיעורין,
ה
החל מיום  1בינואר  .22011התמורה בבגין
מבטטחים גמל ה
יהיה בשנת . 2021
שר התשלום האחרון ה
כאש
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חובה
 .4ביטוח רכב ח
הפעילות
 4.1מידע כלללי על תחום ה
4
ביטוח רכבב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מההווה תנאי מוקדם הכרחי לשימוש ברככב מנועי.
ביטוח רכב חובה.
ח
על כל בעלל רכב מנועי לרכוש
ם ביטוח
אמצעות מנוורה מבטחים
חום ביטוח רכב חובה מתבצעת בא
פעילות ההקבוצה בתח
ת שומרה.
ובאמצעות
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 4.1.1מבננה תחום הפע
כלללי
פקודת ביטוח רכבב מנועי"(
ת
תש"ל) 1970-ללהלן" :
פקקודת ביטוח רכב מנועי ]ננוסח חדש[ ,ת
מבוטח בביטווח חובה
מש ברכב מננועי אך ורק אם הרכב מ
קוובעת שנהג ררשאי להשתמ
בפפוליסה בת-תוקף בהתאם להגדרות פקוודת ביטוח רככב מנועי.
ברכב ,לנוסעים בררכב המבוטח ולהולכי
,
קי גוף בלבד ,לנוהג
בה מכסה נזק
ביטטוח רכב חוב
אות חוק
תוצאה מפגיעת הרכב המבבוטח .הכיסוי הביטוחי מבבוסס על הורא
רג ל שנפגעו כת
לנפגעי תאונות דרככים ,תשל"ה) 19755-להלן" :חוק הפיצויים" או "חוק הפיצויים
י
פיצצויים
מנועי חייב לפצות את הננפגע בגין
שתמש ברכב מ
קובע כי המש
תאונות דרכים"( הק
ת
לנ פגעי
האחריות היא מוחללטת ולא
ת
בתאונת דרכים שב ה מעורב הררכב.
ת
שנגרם לו
ם
נזקק גוף
חרים ,וזאת בכפוף לחרייגים הקבועיים בחוק
תללויה באשם מצד הנהג או מצד אח
הפפיצויים.
למעט ראשי נזק מסוימים כגגון "כאב
ט
בביטוח רכב חובה אינו מוגבל
סככום הפיצוי ב
וססבל" וכן פיצוי בגין אובדן שכר המוגבל בשילוש השכר הממוצע בבמשק.
טוח רכב חובה על פי
 2010מונהגת בעענף פוליסה תקנית לביט
2
אוקטובר
החחל מחודש א
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )ביטוח( )תננאי חוזה לבביטוח חובה של רכב
ח
תקקנות
מננועי( ,התש"ע .2010-לפרטיים ראה סעיףף  4.1.3להלן.
ביטטוח שיורי )"הפול"(
המורשים לפעול בענףף ,ואולם
ם
מבטחים השונים
חי בענף זה ניתן על ידי המ
הככיסוי הביטוח
קול דעתה .בבעל כלי רכבב שסורב
ח על פי שיק
כלל חברת ביטווח רשאית ללדחות מבוטח
ש ביטוח
טוחי באחת החברות הפוועלות בענף ,רשאי לרכוש
שיג כיסוי ביט
כאאמור ולא הש
שראלי לביטוח רכב )בבעעלות כל
ה"פול" שהינוו המאגר היש
חוובה באמצעות ה"פול" .ה
קן היחסי
שאות בהפסדדיו או ברווחייו ,על פי חלק
ענף ,אשר נוש
הביטוח הפועלות בע
ח
חבברות
מכוח הדין ללבטח מבוטח ים שסורבו ככאמור .ה"פול" פועל כמבבטח לכל
בעענף( ,מחויב מ
הביטוח השיורי לאחר
ת ביטוח אחררות בשוק .ה
עריפי חברות
דבבר ,ותעריפיו גבוהים מתע
בתקנות ביטוח רכבב מנועי )הסדדר ביטוח ש
ת
סדר
 31.12.20002מוס
שיורי ומנגנון לקביעת
פורסם בעניין זה .לפרטים
ם
וכן באמצעות חוזר מפקח אשר
ס"א 2001-ן
תעעריף( ,התשס
מי הביטוח ראה סעיף
ת וחלקה של החברה בדמ
אוודות ההוראות הרגולטורייות האמורות
 4.11.3להלן.
קררנית
הלן" :קרנית"(( ,שהינה
הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )לה
בננוסף ,בתחום זה פועלת ה
מכוח חוק הפ יצויים ושתפפקידו לפצות נפגעי תאונות דרכים
תאאגיד סטטוטוורי שהוקם מ
ת בחוק
את מבטח ,בשל העילות המפורטות
שאאין באפשרוותם לתבוע פיצויים מא
הביטוח בשיעעור קבוע
של חברות ה
ת מהפרשה ש
הפפיצויים .פעיללותה של קררנית ממומנת
התשס"ב-
מון הקרן( ,ה
נות דרכים )מימ
צו פיצויים לננפגעי תאו ת
מדדמי הביטוח כמפורט ב ו
חברות הביטוח להעעביר עד ה 100 -בכל חודש ,ישירות לקררנית1% ,
ת
צו ,על
 .20002על פי הצ
סו לתוקף ממועד זה ואילךך.
פוליסות ביטוח רכב חובה שנכנס
ת
)נטו( בגין
(
מההפרמיה
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תה של אבנר
הפפסקת פעילות
אבנר  -איגודד לביטוח
בעעבר ,כל ביטווחי רכב החובבה בישראל בבוצעו באמצעות תאגיד א
השתתפה
עשה כביטוח משותף ,בו ה
"מ )להלן" :אבבנר"( .ביטוח רכב חובה נע
נפפגעי רכב בע מ
ח בתנאי
כלל אחת מחבררות הביטוח .בשנת  1997חוקק חוק ביטוח רכב מנועי )ביטוח
ת ,הסדרים ללתקופת מעבבר והוראות ללעניין אבנר ,התשנ"ז) 19997-להלן:
תחחרות מבוקרת
של אבנר
עיגן רפורמה בתחום רכב חובה ,במסגגרתה חלקו ש
חרות"( אשר ע
"חחוק תנאי תח
מד על  0%בבשנת  2003וכן קבע כי מבטחים
בבביטוח חובה הופחת בהדרגה ,עד שעמ
סתיימה ביום הראשון
המעבר ,שהס
תום תקופת ה
עי יפעלו בת
טוח רכב מנוע
העעוסקים בביט
ביננואר  ,2003בתנאי תחרות מבוקרת.
שנת 2010
משנים הקודדמות לשנת  20033עבר בש
הטטיפול בתביעות לגבי פולייסות ביטוח מ
תנאי תחרות מבוקרת
ח רכב מנועי )ביטוח בת
ת" ,על סמך תקנות ביטוח
לטטיפול "קרנית
ת מאבנר
עד העברת נככסים וחבויות
פת מעבר והוראות לענייןן אבנר( )מוע
הססדרים לתקופ
סעיף  10ה)ג( לחוק ביטוח רכב מנועי ,התשנ"ז-
את על סמך ס
ע"א ,2010-וזא
לקקרנית( התשע
תיה והתחייבויותיה עברו לקרנית.
 .19997החל מינוואר  2011חדללה אבנר לפעעול וכל זכויות
לתעריף דיפרנציאלי ,שנקבע
ף
ת חברות הבייטוח
מה האמורה ,עברו מרבית
בההמשך לרפורמ
המתבססים על חישוביי הסיכון הטהור שמבצע מפעיל מאגרר המידע,
ם
לכללים
ם
בההתאם
אות הענף כוולו ,לרבות הפול ,תוך
עקרונות אקטואריים מקובלים בההתאם לתוצא
ת
עלל פי
שונים כאמור בסעעיף  4.1.1להללן.
ם
תחשבות בפררמטרים
הת
שדות למקרי הונאה בתביעות רכב חובבה
הקקמת מאגר מיידע לזיהוי חש
בממהלך שנת  20055הושלם פרויקט כללל ענפי למניעת "הונאה בביטוח רכבב חובה",
הננשען על מאגגר מידע מרככזי אשר תופפעל על ידי Insurancce Servicess office of
) Israel Ltללהלן ,(Cllaim Searchh Israel) (""ISO" :ואשר נועד להקטין בצורה
Ltd
ת הביטוח
אות בתחום בביטוח חובה .החל מינואר  ,2006חברות
את היקף ההונא
שמעותית ת
מש
הונאה בתביעעות רכב
תמש במאגר המידע לצוררך זיהוי חשדדות למקרי ה
שאיות להשת
רש
ת המאגר
קמת המאגר והשימוש בוו מתחלקת בבין חברות הבביטוח .פעולת
חוובה .עלות הק
החברות בו עוגנו ב הסכם ענפי וגובו בחקיקה מתאימה .בחוזרים
ת
ודררכי השימוש של
ת המידה
מידע המצוי בבמאגר ואמות
אים לעיון במ
המפקח נקבעו תנא
ח
על ידי
שר פורסמו ע
אש
אשר במאגר ,בהתאם
שאילתה בקשר לפרטים א
לקקביעת כשירוות המורשים להפניית ש
מידע( ,התשס""ד.2005-
הקמה וניהול של מאגרי מ
תקנות ביטוח רכב מנועי )ה
לת
חולים
ם לקופות הח
העעברת האחריוות למתן שיררותים רפואיים
ת לשנים
הכלכלית )תיקקוני חקיקה לליישום התוככנית הכלכלית
ההתייעלות ה
בממסגרת חוק ה
אחריות לטיפול רפואי
תשס"ט) 2009-להלן ,בפסק ה זו" :החוק"( נקבע כי הא
 ,(2009-20110הת
אחר וחברות הביטוח
עבר לקופות ההחולים .על פי החוק ,מא
תאונות דרכים תוע
ת
בננפגעי
מון הטיפול בנפגעי תאוננות דרכים וואילו קופות החולים הן ספקיות
אחחראיות למימ
תוך שהן גובוות בדיעבד את הוצאות הטיפול
שירותים העייקריות לנפגעים אלו ,ת
הש
ת לטיפול
חלט להעביר את האחריות
מחחברות הביטווח ,אגב הפעללת מערך מנההלי כבד ,הוח
התשנ"ד-
שנייה לחוק בביטוח בריאות ממלכתי ,ה
שירותי בריאוות ,הנכללים בתוספת הש
בש
מת התרופות הכלולות בצצו לפי סעיף )8ז( לחוק
חוק ביטוח ברריאות"( ורשימ
) 19994להלן" :ח
בנפגע תאונת דרכיים .לעניין זה נקבע כי
ע
חולים ,ככל ש מדובר
האאמור ,לאחריוות קופות הח
שירותים אלו .לשם ככך ,נקבע
ם
שלום השתתפפות עצמית בבעד
קוופות החולים לא יגבו תש
ח לקופות
משרד האוצר ,מחבברות הביטוח
ד
העברת סכומים ,שיקבעו עעל ידי
בחחוק מנגנון לה
שירותים שאינם כלוללים בסל
ם
תאונות דרכיים(.
צעות הקרן לפפיצוי נפגעי ת
החחולים )באמצ
ששילמו הנפגעעים עבור השירותים
ת עצמיות ש
טוח בריאות והשתתפויות
שללפי חוק ביט
סגרת החוק תיקונים
כך בוצעו במס
ח .לצורך ך
באחריות חבברות הביטוח
איילו יישארו ב
ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש"ל ,1970-בחוק הפיצצויים לנפגעיי תאונות
ח
בפפקודת
חל מיום
חוק ביטוח בבריאות .התייקונים נכנסו לתוקף הח
דררכים ,התשל""ה 1975-ובח
.1.1.20110
איים לנפגעי תאונות דררכים שיינתנוו על ידי
אספקת השיררותים הרפוא
לצצורך מימון א
ש ,שיעור
על המבטחים ללהעביר לקרנית ,עד ליום  10בכל חודש
החולים ,נקבע כי ל
,
קוופות
שגבו בחודש הקודם בגין ככל פוליסת ביטוח רכב חובה שהנפיקו .השיעור
מדדמי הביטוח ש
מי הביטוח )"דדמי הביטוח"  -סך כל
ביטוח להעבייר לקרנית הווא  9.4%מדמ
שעעל חברות הב
ח רכב חובה ,למעט התוספפת למימון קרנית לפי
ממבוטח בענף ביטוח
ח
תשלומים הנגגבים
הת
מון עלות
התוספת למימ
שס"ג 2002-וה
פגעי תאונות דרכים )מימוןן הקרן( ,התש
צוו פיצויים לנפ
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מימון עלות אספקת
אסספקת השירוותים לפי צו פיצויים ללנפגעי תאונוות דרכים )מ
להלן.
ן
תש"ע .(2009 -לפרטים נוספפים ראה סעייף 4.1.3
שירותים( ,הת
הש
חברה ,ראה סעעיף  4.1.3להללן.
אמורה על הח
נוספים על השפעת החקיקה הא
ם
לפפרטים
טוחיים שנכלללו בו
תחום הביטוח והככיסויים הביט
ם
 4.1.2תיאאור של
קה כיסוי לבעעל הרכב
אם לפקודת ביטוח רכב מנועי ,מעניק
פו ליסת ביטוח חובה ,בהתא
הפיצויים ומפני חבות אחרת
ם
חוק
ם לחוב לפי ח
וההנוהג בו ,מפנני כל חבות שהם עלולים
שההם עלולים לחוב בשל ננזק גוף שנגררם לנהג הרככב ,לנוסעים בו או להוללכי הרגל
שננפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי.
קבוע ואחיד בין חברות הביטוח ,והוא
ע
חי בתחום רככב חובה
כאאמור לעיל ,הכיסוי הביטוח
חרות בתחום זה מתמצה בבעיקר במחיר כמתואר
נקקבע על פי הוראות הדין .בבהתאם ,התח
בססעיף  4.8להלן.
הממאפיינים העייקריים של בייטוח רכב חובבה הינם:
.1
.2
.3

.4
.5

רכב חובה נכנס לתוקף רק ללאחר תשלום פרמיה במלוואה.
ביטוח ב
בביטוח זה לא נקבע גבול
ח
אשר
ביטוח והיקף הכיסוי נקבבעו בדין ,כא
חובת הב
אחריות .ייצוין ,כי מרככיב הכיסוי ללאובדן השתככרות מוגבל עעד ל 3-פעמיים השכר
במשק.
הממוצע ב
מלצים על ידדי מפעיל
תעריף ביטוח רכב חוובה מסתמך על תעריפי הסיכון המומ
קטוארית בע""מ( אשר
משנת  - 2010רון בינה אק
מאגר המיידע )בעבר  ,ISO -והחל מ
המידע"( ,האוסף מידע
של מאגר מידדע )להלן" :מפעיל מאגר ה
קיבלה זיככיון לתפעול ש
מוצע לפי פררמטרים מסביירי סיכון
הביטוח לצוררך פרסום תעעריף סיכון ממ
מחברות ה
אושרו על ידי המפקח .כל מבטח ררשאי לבחור באילו מהפפרמטרים
שונים שא
התחשבות בפפרמטרים
תמש לצורך קקביעת התערייף )לעניין הה
שנקבעו ככאמור להשת
הלן(.
סעיף  4.1.4לה
צה ,ראה גם ס
בטחים בקבוצ
על ידי מב
שם.
תלויה בהוכחת אש
ה
זכאות הנפגע בתאונת דרכים לפיצווי אינה
סית ,של מספפר שנים,
הביטוח בתחוום זה מאופייינות בזמן ביררור ארוך יחס
תביעות ה
האירוע הביטוחי לבבין מועד התגגבשות הנזק וסילוק התבייעה )"זנב
ע
בין מועד קרות
ארוך"(.
תביעות א

 4.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
ק הפיקוח
טחים ,לרבות הוראות חוק
אות הדין הח לות על מבט
הפעילות כפוף להורא
ת
תחחום
עי ,חוק הפיצצויים לנפגעי תאונות
צאו על פיו ,פקודת ביטווח רכב מנוע
וההתקנות שהוצ
טוח רכב מנועי כהגדרתו ללהלן ,והתקנוות שהוצאו עעל פיהם וכן ללהוראות
דררכים וחוק ביט
מעת לעת.
הממפקח ,כפי שמתפרסמות מ
תחום וכן
הוראות הדין המרכזיות ההחלות על פפעילותה של הקבוצה בת
לההלן תמצית ה
ההוראות הרגולטוריות שפורסמו בבשנה האחרוונה:
ת
עי קרי
הווראות הדין
פקקודת ביטוח ררכב מנועי
מנועי אך
שתמש ברכב מ
פקודת ביטוח רכב מנועי קקובעת כי נהג רשאי להש
כאאמור לעיל ,פ
קודת רכב
טוח חובה בפווליסה בת תווקף ,בהתאם להגדרות פק
ורקק אם הרכב מבוטח בביט
טוח החלות עעל נהגים,
מננועי .כמו כן ,מסדירה פקודת ביטוח רככב מנועי את חובות הביט
אי פוליסות הביטוח.
קשר עם תנא
ואת ההסדרים המותרים בק
מבטחים ת
ת חובות המ
את
המחייבות
תן הוראות ה
תיקון לפקודת ביטוח רכב מננועי ,הוסמך המפקח לית
ן
בממסגרת
ת.
תתפות עצמית
המורות להן לככלול בחוזה ה ביטוח הוראוות בדבר השת
מבבטחים או מ
ס'  ,(20התשעע"ב,2012-
פורסם תיקון לפקוודת ביטוח רכב מנועי )מס
ם
פברואר ,2012
ר
בחחודש
בתעריף ביטוח ,כך שמרכיב
ף
עמסה
סעיף 7א .לפפקודה שענייננו מרכיב הע
עלל פיו יתוקן ס
אות שעה לשננים 2012
 .6.5%כמו כן ,נקבעו הורא
ישתנה מ 6% -ל -בין  5.5%ל% -
ה
העעמסה
ה וקבעה
מסה מ 6..3% -וכן במידה
ת מרכיב העמ
ו 2013 -על פיהן בשנת  20112לא יפחת
הררשות תעריפי ביטוח לפוול לשנת  ,20 13המייקרים את התערריף הממוצע לביטוח
סה הצפוי לאוותה שנה
מרכיב ההעמס
אוופנועים בבעללות פרטית במסגרת הפולל ,לא יפחת מ
מ .6.2%-
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ת( ,התשע"ב20122-
תתפות עצמית
)הארכת תוקף השת
ת
מנועי
צוו ביטוח רכב מ
ת השעה
אריך לצמיתות את הוראת
תו ,הינה להא
בחחודש מרס  ,2012פורסם הצו ,שמטרת
התאמה גם לגגבי סעיף
ת  ,2008לגבי סעיף 3א ובה
שר ניתנה במסגרת תיקון מס'  17בשנת
אש
ש[ ,תש"ל .19970-בסעיפים אלה הסמיך המחוקק
עי ]נוסח חדש
טוח רכב מנוע
 112לפקודת ביט
אל ,כולם
המחייבות מבבטחים בישרא
תת הוראות ה
ת שר האוצר או מי שמונה על ידו ,לת
את
שתתפות
חובה ,תניות ,שענניינן גביית הש
,
ח רכב
אוו סוג מסוים מהם ,לכלול בחוזה ביטוח
שאינו נזק
או בעד נזק ש
אי הנוהג ברכבב בעד אובדן השתכרות א
עצצמית מהפיצוויים להם זכא
מממון.
התשס"ד) 2004-להלן" ::תקנות
ד
של מאגר מידדע(,
תקקנות ביטוח ררכב מנועי )הקמה וניהול ש
מאאגר מידע"(
ה שנועדו
מידע בתחום ביטוח רכב חובה
ע
תקנות מסדיררות את אופן הפעולה של מאגרי
הת
אידך לשמש ככלי לקביעת תעריף סיכוןן מומלץ,
לההתמודד מחד עם הונאות הביטוח ומא
חסי הגומלין בין מנהלי ההמאגרים לביין המבטחים ,וזאת לשם הבטחת
תווך קביעת יח
היתר ,מי
סדירות ,בין ה
תנאי תחרות .התקנות מס
מנועי וחוק ת
מטטרות פקודת ביטוח רכב מ
העביר מידע רלוונטי
המבטחים לה
אישור ולהקיים מאגרי מ ידע ,חובת ה
יוררשה לקבל א
אות אצל
לממפעיל מאגר המידע ,הגדרת "הונאת ביטוח" ,קביעת ממונה ללמסירת הונא
סעיפים  4.1.1ו4.1.2 -
הממפקח ,מינוי מורשים לעיון במאגרי ההמידע ,ועוד )ראה גם ס
לעעיל(.
שלומים שעל מבטחים
עלות הקמת המאגרים ותפעולם .התש
אים במלוא ע
הממבטחים נושא
סי של כל
שלם עבור שיירותי מאגרי המידע נקבעעים ,בין היתרר ,בהתחשב בחלקו היחס
לש
הדיווח למאגרר.
מת ,וכן באיכוות ובמועדי ה
בהתאם לנתווני שנה קודמ
מבבטח בתחום ב
חווק הפיצויים
הזכאות לפיצויים ולהערכת שיעעורם ,כל
ת
עיל ומהיר לבבירור
צור מנגנון יע
החחוק נועד ליצ
הו הזכאי
תאונת דרכים ,מיה
ת
שם .החוק קובבע ,בין היתרר ,מהי
משאלת האש
זאאת במנותק מ
ומהם סדרי הדין בבמקרים כאלוו.
ם
לפפיצויים
ס"א2001-
שיורי ומנגנון לקביעת התעריף( ,התשס
תקקנות ביטוח ררכב מנועי )הסדר ביטוח ש
)לההלן" :תקנות ההסדר"(
את הסדר
חים שינהל א
המשותף של המבטח
ף
אגיד
מתו של התא
תקנות מסדיררות את הקמ
הת
שים ברכב מנוועי שלא השייגו כיסוי
חי למשתמש
הבביטוח השיורי שנועד ליתן כיסוי ביטוח
שראל .הסדר ביטוח שיוררי זה ,מנוהלל על ידי
מבטחים ביש
ביטטוחי באופן ישיר אצל מ
חים בענף
של כל המבטח
ביטוח משותף ל
ח
סס על
 4.1.1לעיל ,ומבוס
4
כאמור בסעיף
ר
ה "פול",
אם להוראות ההסכם
חולפת ובהתא
לחלקם היחסי בענף ,כפי שהייה בשנה הח
ם
בההתאם
צה בפול בשננת  2012עמד על כ 144.8% -ובשנת  20011על כ-
שבביניהם .חלקה של הקבוצ
.13.77%
החל מיום
המפקח חוזר שעניינו עדככון תעריפי בייטוח שיורי ה
בחחודש אפריל  ,20122פרסם ה
 1בבמאי  ,2012קרי  -עדכון תעריפי ביטווח למשתמשים ברכב מנוועי שלא השייגו כיסוי
אל ,בהתאם ללמנגנון הקבווע בתקנה  5לתקנות
מבטח בישרא
ביטטוחי באופן ישיר אצל מ
עת התעריף( ,תשס"א .22001-החוזר
ביטטוח רכב מנוועי )הסדר בייטוח שיורי ו מנגנון לקביע
תאם למשתנים שונים
קוובע דמי ביטווח נטו במסגגרת ההסדר ללביטוח שיוררי ,וזאת בהת
חוזר כי לדמי הביטוח
סף ,נקבע בח
בלאות שצוררפו כנספחים לחוזר .בנוס
הממפורטים בטב
ת דרכים
צו פיצויים לנפגעי תאונות
תפות במימון הקרן לפי צ
נטטו ייווספו שייעור ההשתת
ספקת השירוותים לפי צו פיצויים
)ממימון הקרן( ,התשס"ג ,2002-שיעור מיימון עלות אס
ם בשיעור
התש"ע 2009-ודמים
ע
תים(,
ספקת השירות
מון עלות אס
תאונות דרכים )מימ
ת
לנ פגעי
היו צמודים ללמדד המחיריים לצרכן
הביטוח נטו .דמי הבביטוח נטו יה
ח
מדמי
שלל  8אחוזים מ
המרכזית לסטטיסטיקקה ,ויעודכנו ב 1 -לכל חודדש לפי שיעור השינוי
ת
שכה
שממפרסמת הלש
אר  2012ועדד למדד שפוורסם לחודש השלישי שללפני יום
שפורסם לחודש ינוא
ם
בממדד
מאי ,2012
העעדכון .התערייפים אשר נקבעו בחוזר ,בבביטוח השיורי ,יחולו החל מיום  1במ
הה כרכב
ביטוח לאופנוע המשמש שני נהגים ננקובים בלבד ,שאינו מזוה
לממעט תעריף ב
חל מיום  1ביוללי  .2012החוזזר מבטל
שנה ,אשר ל
תקופה של ש
אסספנות ,בבעלות פרטית לת
קודמים בעניין זה.
ם
חווזרים
ם  1במאי
בחחודש אפריל  ,2012בעקבות השינויים בבתעריפי הבייטוח השיורי החלים מיום
ה .בחוזר
המרביים בעננף רכב חובה
מי הביטוח ה
המפקח חוזר שעניינו דמ
 ,20112פרסם ה
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דמי ביטוח נטו ,עבור ביטוח כלי רכב
הבבהיר המפקח כי לא יינתן אישור על ידדו לגבות י
עבור ביטוח בעל מאפייננים זהים
שאאינו אופנוע ,העולים על  90%מדמי ביטוח נטו ע
מי ביטוח
בממסגרת הביטווח השיורי )בבפול( .החוזר הנ"ל מבטל את סעיף )3בב( לחוזר "דמ
טוח נטו לכל מבוטח לא יעלו על  966%מדמי
בה" ,שקבע ככי דמי הביט
בעענף רכב חוב
מיום  1במאי .20012
את החל ם
תו מבוטח ,וזא
פול עבור אות
הבביטוח נטו בפ
תי חולים
תי אשפוז ושיירותים אמבולטוריים בבת
מצרכים ושירותים )שירות
צוו פיקוח על מ
שס"ו2006-
לנ פגעי תאונות דרכים( ,התש
אמבולטורי ללנפגעי תאונות דרכים הנייתן בבית
את המחיר המררבי לשירות א
צוו זה קובע ת
נמכר לקופת חוללים ,שלא
ר
אותו שירות ,כשהוא
חוולים ,שיהיה "המחיר המררבי הקובע לא
לרפואה דחופה )מיון( .לאור
ה
חלקה
עבבור נפגע תאוונת דרכים" ווכן את מחיר הטיפול במח
מים בגין
טית לתשלומ
תחולת הצו רלבנט
ת
תיקון בחוק ההסדרים לשנים ,20099-2010
הת
המחירים
איים שניתנו עובר ליום  1בינואר  .20100בעקבוות העלאת ה
שיירותים רפוא
מתנהלים
הביטוח ,והצדדדים עדיין מ
בג"צ על ידי איגגוד חברות ה
צ
תעריף המרביי ,הוגש
לת
המשפט.
בעעניינו בבית ה
אי חוזה לבייטוח חובה של רכב
ם )ביטוח()תנא
הפיקוח על שירותים פיננסיים
ח
תקקנות
התש"ע2010-
ע
מננועי(,
ה תקנית
כאאמור בסעיף  4.1.1לעיל ,החל מחודש אוקטובר  2010מונהגת בענף פוליסה
חייב בענף זזה )להלן" :הפוליסה
טנדרטי ,המח
חוזה ביטוח סט
ה
אחחידה אשר מהווה
הביטוחי הנדררש ,תוך
תקנית"( .הפוליסה התקננית מקנה ל מבוטחים את הכיסוי ה
הת
תאונות הדרכים ללא צורך
ת
טחת פיצוי לננפגעי
טרת חוק הפלת"ד  -הבט
שממירה על מט
ת בחירת
לציבור לשקול את
ר
אשם .בנוסף ,קבייעת פוליסה תקנית מאפפשרת
.
בההוכחת
תח תהיה
חרות שתתפת
הוא אחיד והתח
הממבטח ,מתוך ידיעה כי חוזזה הביטוח )""המוצר"( א
טוח רכב חובבה אשר
שירות .התקננות קובעות תנאים מינימאליים לביט
עלל המחיר והש
הביטוחי.
חבות לגבי היקף הכיסוי ה
שאי לשנותם ,אלא להוסיףף עליהם הרח
מבבטח אינו רש
להוציא במסגרת ביטוח רכב
א
מבטח
סח תעודת הבביטוח שעל מ
קנות את נוס
כן קובעות התק
טוח רכב
תעודות ביטוח בביט
ת
חלות על פולליסות ביטוח ועל
התקנות האמורות ח
ת
מננועי.
טובר  2010או במועד
הביטוח הקבועה בבהם היא ביוום  1באוקט
ח
קופת
חוובה אשר תק
ת ביטוח(,
מנועי )תעודת
ת את תקנות ביטוח רכב מ
התקנות האמוורות מבטלות
מאאוחר יותר .ה
תש"ל.1970-
הת
ת ביטוח
לפי הוראות סעעיף  3לפקודת
הפפוליסה התקננית קובעת ככי חבות המבבטח היא י
חוק הפיצויים ווכן חבות
לחוב בה לפי ק
ב
ח עשוי
חבות אשר מבוטח
ת
רככב מנועי ומככסה כל
ש בו ונזק
נזק גוף שנגרם ללאדם על ידי השימוש ברככב מנועי או עקב השימוש
אחחרת בשל ק
תקנית הוראוות ביחס
גוףף שנגרם למבוטח בתאונת דרכים .בננוסף ,כוללת הפוליסה הת
תן לכלול
חריגים שנית
צד שלישי ,ח
אופן הטיפול בתביעות צ
לחחובת הגילוי והפרתה ,א
ת ,דוח תביעעות שיש
סה ,תחולה טריטוריאלית
בפפוליסה התקנית ,אופן ביטול הפוליס
עניין תעודת ההביטוח שיש לשלוח למבווטחים.
למבוטח והוראות לע
ח
שלוח
לש
מבטחים(,
קת נטל הפיצצויים בין המ
סדרים לחלוק
תאונות דרכים )הס
ת
צוו הפיצויים לנפגעי
תשס"א2001-
הת
המוגדר כרכב "קל" )משקלו
ר
במקרה של תאונה מעורבת בין רכב
ה
עלל פי הוראות הצו,
טובוסים(,
קלו מעל  4טוון למעט אוט
מוגדר כרכב ""כבד" )שמשק
פחחות מ 4 -טון( עם רכב המ
מבטח של
התביעה מהמ
סכום עלות ה
של מחצית מס
הממבטח של הררכב ה"קל" זככאי להשבה ש
 75%מסכום עלות התביעה .ללעניין זה
האחר ובמקרה שלל אופנוע 7
ר
הררכב הכבד או הרכב
מונה על ההגבבלים העסקייים לצורך
ס אישור הממ
סליקה "קל כבבד" ,על בסיס
הווקם מתווה ס
טחים .לפרטיים ראו סעיף  4.9להלן.
תחשבנות הדדית בין המבט
הת
המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה רראה סעיף  99.2להלן.
ת
לממגבלות החקיקה
הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 4.1.4שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
רכב חובה .מבללי לגרוע
בתעריפי ביטוח ב
י
תית
שנים האחרונות חלה יריידה משמעות
בש
האחרונות כפפי שמשתקף בבהכנסות
מההאמור ,היקף פעילות הקבבוצה בתחום גדל בשנים ה
מפפרמיה כמפוררט להלן.
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הככנסות
תחום ביטוח רכב חובה בתשעת
בההתאם לדוחות הכספיים של חברות הביטוח ,בת
של 3,607
שנת  2012ה כנסות הענף בתחום עמדו על סך ש
אשונים של ש
החחודשים הרא
של  3,563מיליווני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עעלייה של
מייליוני ש"ח ,ללעומת סך ל
מי הביטוח.
ש"ח בהיקף דמ
כ 44 -מיליוני ש
טוריון.
סעיף  4.4.2.2לדוח הדירקט
הכנסות הקבוצה מפפרמיה ,ראה ס
ת
לפפירוט
רוווחיות
שה שמרנית להכרה ברוווח ,לפיה
אור זנב התבביעות הארוךך ,קיימת גיש
תחום זה ,לא
בת
הלן" :השנים הפתוחות"( ,כל עודף
ת הביטוח )לה
ממועד תחילת
שלוש השנים הראשונות מ
בש
תביעות תלויות )להלן:
ההוצאות ,לרבבות תשלומי התביעות ,נזזקף לסעיף ת
הההכנסות על ה
עות בשיעור רריאלי של  33%נזקפות
ח .בנוסף ,הכ נסות מהשקע
"ההצבירה"( ואיננו מוכר כרווח
של שנת
את רווחיותה ש
משקף בעיקרו ת
ף
הרווח בתחו ם זה
ה .עקב כך ,ה
אףף הן לצבירה
שנת הדיווח ,בבצירוף רווחי ההשקעה שננצברו על
שנים לפני ש
תיימה שלוש ש
החחיתום שהסת
ת )להלן:
שתחררו בשננים הקודמות
אוותה שנה ,וככן התאמות בגין שנות ההחיתום שהש
חישוב העתודדות.
שנים סגורות"( ופעילות שללא נכללת בח
"ש
תקנות הפיקוח עעל שירותים פיננסיים )בייטוח()חישוב עתודות
ת
שנת  2012פוורסמו
בש
אשר לפיהן החל מיום
תקנות חישוב עתודות"( ,א
התשע"ג") 2013-ת
ע
ביטטוח בביטוח כללי(,
תאם ,הרווחיוות בגין שנת החיתום
טת הצבירה ההקיימת ובהת
 331במרס  2014תבוטל שיט
ספים ,ראה סעעיף 9.2.3
ח הרלבנטית .לפרטים נוס
תקבל ביטוי מלא בשנת הדיווח
ל
שוטפת
הש
לההלן.
איגוד חברות הבייטוח ,בתשעת החודשים הראשונים של שנת
ד
פרסומי
בההסתמך על פ
של כ44 -
מול הפסד ש
 20112עמד הרווח המצרפי של הענף עלל כ 862 -מילליוני ש"ח ,למ
תקופה המקבילה אשתקד .
מייליוני ש"ח בת
לפפירוט בדבר ררווחיות הקבוצה בתחום ,רראה סעיף  4.4.22.2לדוח הדדירקטוריון.
שפיע על
העשויים להש
חיות תחום הפעילות )או ה
עים על רווח
הגגורמים העיקריים המשפיע
קמן:
ת( ,הינם כדלק
תחחום הפעילות
ששינויים
חום מעוגן בהוראות הדדין ומכאן ש
הביטוחי בתח
ה :הכיסוי ה
שיינויי רגולציה
בההוראות אלה לעניין היקף הכיסוי עשוויים להשפיע על הרווחיות בתחום .כך למשל,
הביטוחי,
הפיצויים ,יכוול שתהיה ללהן השפעה על הכיסוי ה
הצצעות חוק לשינוי חוק ה
על הרווחיות בבתחום.
וכפפועל יוצא ל
תעריפים דיפפרנציאליים )מותאמי
חברות הביטווח קובעות ת
תעעריפים דיפררנציאליים :ח
חברות מביאים כיום,
של מרבית הח
שור המפקח .התעריפים ש
הכפופים לקבלת איש
ם
סייכון(
מבוטחים
מים פחות ממ
הירים משלמ
בחחשבון את מאפייני הרכב והנהג ,וכך מבוטחים זה
להתאים ,ככל הניתן ,את פרמיית הביטוח
,
מססוכנים .מטרת השימוש בבפרמטרים היינה
ח.
לססיכון המבוטח
הנדרשות
מור לעיל ,גדדלו הפערים בין הפרמיוות בביטוח רכב חובה ה
תוצאה מהאמ
כת
חברת ביטוח.
מממבוטחים שוננים באותה ח
לשימוש ,מתחשבת הקבוצה
,
טרים המותררים
הדוח ,מתוך כלל הפרמט
נככון למועד ה
קבע ,ותק
הנוהג ברכב דרך ק
ג
עיקריים ,שהינם גיל הנהג הצעיר ביותר
ם
טרים
בחחמישה פרמט
היגה ב3 -
שיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר ה נוהג ברכב דררך קבע ,שליללת רישיון נה
ריש
אות כרית
ת דרכים ב 3 -שנים אחרונות והימצא
גוף בגין תאונות
שננים אחרונות ,תביעות ף
ביצוע אבחנה בין רכב פרטי לררכב מסחרי.
ע
אוויר ברכב ,והככול תוך
בתחום זה ,ראה בבסעיף זה
ם
קבוצה
לתיאור אופן ההכררה ברווחי הק
ר
קעות:
הככנסות מהשק
חר שמדובר בשמירה שלל רזרבות
באור )2יט( לדוחוות הכספיים ..בנוסף ,מאח
ר
לעעיל וכן
שפעה על
הם קיימת הש
שקעת הכספיים והתשואה הנובעת מה
לטטווחים ארוכיים ,לאופן הש
הררווחיות.
קבוצה לבצעע בקרה קפדנית על תשלומים לספקי שירותים
שלליטה בהוצאוות :יכולת הק
תחום.
בת
מי )להלן:
השיבוב של המוסד לביטוח לאומ
ב
שנים האחרוננות חלה עלייה בהיקף תבייעות
בש
"ההמל"ל"( כנגד המבטחים בגין תגמולים ששולמו על-ידי המל"ל ללנפגעי תאונות דרכים
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שות בגין
לתביעות תלויות כוללות הפרש
ת
הממוכרות גם כתאונות עבבודה .העתודדות
ת.
מל"ל משפיע על הרווחיות
תביעות השיבבוב על ידי המ
תבביעות אלה .גגידול בהיקף ת
המל"ל הודיע לחבברות הביטוח על הפסקת ההסכם בינייהם שנחתם בתקופת
ל
יצ וין ,כי
מהממונה
קבלת היתר מ
טוח ,לאחר ק
האמור ,איגודד חברות הביט
קייומה של אבנר .על רקע ה
הנושא באופןן הסכמי.
שותף עם המלל"ל להסדרת ה
עסקיים ,מתננהל מו"מ מש
עלל ההגבלים הע
חיים עשויה ללהיות השפעה על סכום התביעות
שק וברמת הח
הממוצע במש
שינוי בשכר ה
לש
הרווחיות.
.
על
תוצאה מכך ע
וכת
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 4.1.5שיננויים
הלן.
ראה סעיף  4.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
 4.1.6גורממי ההצלחה הקריטיים בת
תחום הפעילו ת והשינויים החלים בהם
חובה הינם ,ביין היתר ,יכולת הקבוצה לזזהות את
גוררמי ההצלחה הקריטיים בתחום רכב ח
ת תעריף
הרלוונטיים ללקביעת פלחיי שוק הומוגניים ומשמעוותיים וקביעת
גוררמי הסיכון ה
ם ,וניהול תביעות יעיל.
תאים לגביהם
מת
שירותים
 4.2מוצרים וש
4
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
חיד בהתאם ללהוראות
קה כיסוי אח
פוליסת בביטוח רכב חובה המשווקת על ידי הקקבוצה ,מעניק
מאפיינים
לעיל .לתיאור המ
.
בסעיף 4.1.1
ף
מפורט
הפיצויים ,כמ
פקודת בייטוח רכב מנועי וחוק ה
ראה סעיף  4.1.2לעיל.
הפעילות ,ה
ם של תחום ה
הייחודיים
הפיצויים
הביטוחי הם בהתאם להורראות פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק ה
תנאי הכיסוי ה
כאמור ,ת
של מוצרים בבתחום זה.
ועל כן לאא קיים מגוון ש
תים
 4.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
4
הווה כ 27% -מסך דמי
תחום ביטוח ררכב חובה מה
דמי הביטוח בת
נכון ליום  31בדצמבר  ,2012סך י
הביטוח הכללי.
ח
הביטוח בבענפי
חום ביטוח רכב חובה )באלפי ש"ח(:
עילות של הקקבוצה בת ם
תונים לגבי פע
להלן טבללה הכוללת נת
2012

20011

20100

ם(
פרמיה בררוטו )כולל דמים
שייר עצמי
פרמיה בש

695,101
677,131

634,7780
620,3373

602,0655
490,0299

חייבויות בגין
תשלומים ושינויים בהתח
חוזי ביטוחח ברוטו

515,911

491,199

605,1266

חייבויות בגין
תשלומים ושינויים בהתח
חוזי ביטוחח בשייר

495,012

452,4428

534,7922

עיף  4.4.2.2בדדוח הדירקטורריון.
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה
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 4.4לקוחות
4
ציי רכב וקוללקטיביים ברכב פרטי
להלן פירווט התפלגות דמי ביטוח בין מבוטחי ם פרטיים לצ
בד(:
ומסחרי )עעד  4טון בלב
דמי ביטוח
בשנת
) 2012אלפי ₪
(₪

סך ההכנסות
שיעור מס
לשנת 20 12

דמי ביטוח
בשנת
) 2011אלפי (₪

שיעור מסךך
ההכנסות
לשנת 22011

מבוטחים פרטיים
ולקוחות עעסקיים קטנים

640,188

92.1%

592,885

93.4%

ציי רכב וקקולקטיביים

54,913

7.9%

41,895

6.6%

מהוות  10%או יוותר מסך
ת
תחום ביטוח רכב חובה ,שהכנסותיה ממנו
לקבוצה אאין לקוח בת
או במספר מצוומצם של
הכנסות ההקבוצה בתחום הפעילות וכן אין לקבווצה תלות בללקוח בודד ו
ה בתחום
של לקוחותיה
מאפיינים קבועים ש
ם
בנוסף ,לא ידדוע לקבוצה על
לקוחות בבתחום זה .ב
 2012עמד על  ,633%למול
2
החידושים בשנת
ם
קבוצה ,שיעוור
פי הערכת הק
ביטוח רככב החובה .לפ
מד על כ-
ת  ,2011ואחוז הלקוחות אשר רכשו בביטוח רכב חובה וביטוח ררכב רכוש עמ
 62%בשנת
שתקד.
 55%בתקופה המקבילה אש
מבוטחי החובבה בקבוצה וזזאת לעומת %
 56%מסך אוכלוסיית מ
חות בתחום בביטוח החובה לתקופות המ
דמי ביטוחח לפי שנות וותק של לקוח
מתוארות בדווח:
ת ותק
מספר שנות
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
שלוש שנות ותק
למעלה מש
סה"כ

הביטוח באלפי ש"ח
ח
דמי
2012
2011
228,521
250,236
145,999
159,873
101,565
104,265
158,695
180,726
634,780
695,101

2010
216,743
144,496
96,330
144,496
602,065

2012
36%
23%
15%
26%
100%

שיעור מסך הכנסות
2010
2011
36%
%
36%
24%
%
23%
16%
%
16%
24%
%
25%
100%
%
100%

 4.5שיווק והפפצה
4
משולמות
איים ,להם מ
סוכנים עצמא
הקבוצה ממשווקת את פוליסות הבביטוח שלה באמצעות ס
ם .לתיאור הננושא ברמת הקבוצה,
ח בניכוי דמים
מדמי הביטוח
קרן כשיעור מ
עמלות הננקבעות בעיק
ראה סעיףף  9.4.2להלן.
תו בתחום עוולה על  10%מתחום הפעיילות.
אשר היקף פעילות
לקבוצה אאין סוכן ר
טו בתחום פעעילות רכב חובבה:
מפרמיה ברוט
להלן פרטטים לגבי שיעור העמלות )ככולל מע"מ( מ
שיעור עמללות מפרמיה בררוטו

2012

20111

20100

5.4%

5.66%

5.4%
%

שנה
 4.6ביטוח מש
4
טוח רכב
משנה בכל עענפי הביטוח הכללי ,לרבוות תחום ביט
התקשרויוות הקבוצה עם מבטחי מ
שנה שלה
ת ,מתקשרת הקבוצה עם מבטחי המש
חום הפעילות
משנה לשנה .בתח
ה
חובה מתחחדשות
) (Eלעניין חוזזים מסוג זה רראה גם פירוט בסעיף
Excess of Loss
פסדים" ) L
בחוזים מססוג "עודף הפ
שנה.
ממבטחי המש
 9.4להלן( ..כמקובל בחוזים מסוג זה ,אין עמלות המתקבלות מ
את ההחזר המק
החל משנת  ,20007חל שינווי המגביל ת
של החברה ה
בחוזי ביטטוח המשנה ש
קסימאלי
של נזק .למררות היות הבביטוח ללקוחות בלתי
שנה במקרה ש
ממבטחי המש
אותו תקבבל החברה מ
ה יחסית
תקרה הגבוהה
שערכה החבררה ולאור הת
אור בדיקות ש
התביעות ,לא
מוגבל מבבחינת גובה ה
שנקבעה ,אין שינוי זה יוצר חשיפה מהותית לשיייר החברה.
(Quota S
 Swבעסקת בביטוח משנה יחסי )Share
חברת wiss Re
בשנת  20010התקשרה החברה עם ח
כללי ,לרבות ביטווח רכב חובה ..העסקה
,
של  25%בתחוום הפעילות ,במספר ענפיי ביטוח
בשיעור ש
ח רכב חובה.
שנת  ,2011לגבי תחום ביטוח
לא חודשהה במהלך ת
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ח והן על
חום ,מגן הן על מנורה מבבטחים ביטוח
בשנים  20111ו  2012 -חוזה ביטוח המשנה בתח
שומרה.
ם ,AA+
שנה המדורגים
עם מבטחי מש
התקשרה בחווזים בתחום הפעילות ם
בשנת  20012החברה ה
 A+ ,A , A- ,AAלפי .S&Pה בתחום
נכון ליום  31בדצמבר  ,2012שעור ההעברה שלל סיכון הקבווצה למבטחי המשנה שלה
הפרמיות.
הפעילות נאמד ברמה של כ 3% -מה
הווה מעל  10%מסך פרמיוות ביטוח
חלקם בפרמיהה בתחום מה
טחי משנה שח
להלן פרטטים לגבי מבט
בשנים המתוארות בדוח )באלפיי ש"ח(:
ם
תחום
המשנה בת

שם מבטח
המשנה
Swiss
Reinsu
urance
Co
Aspen
Insuran
nce UK
Ltd
XL RE
E
EUROPE

דיררוג

22012
אחוז
א
מכלל
מ
פפרמיות
פרמיה
ללביטוח
לביטוח
משנה
מ
משנה

&S
&P

מדינה

-AA
A

שוויץ

2,317

13%
%

2011
אחוז
מכלל
ת
פרמיות
מיה
פרמ
טוח
ח
לביטוח
לביט
משננה
משנה

20010
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה

3,6684

26%

96,869

A

שוויץ

-

1,6635

12%

-

A

צרפת

-

1,4489

11%

86%

סעיף  9.4להלן.
ף
צה ,ראה
טחי המשנה בברמת הקבוצ
בוצה עם מבט
לתיאור ההתקשרות הקב
שירותים
ם
 4.7ספקים ונוותני
4
ם ,מוסדות רפפואיים ,מבצעעי בקרה
ם בתי חולים
מעת לעת עם
ביטוח מתקשרת מ
ח
מנורה מבבטחים
ה ,ובכלל
תן שירותים רפואיים שוננים למבוטחיה
רפואית וסספקי שירותי בריאות אחררים לצורך מת
מית ,והכל בבהתייחס
ת והפניה לררפואה שיקומ
זה ,אשפווז ,טיפולים אמבולטוריים במרפאות
ם כנזכר בסעייף זה להלן.
קופות החולים
ם שלא הועבררו לאחריות ק
לשירותים
לספקים בכלל ולספפקי שירותים רפואיים
ם
קרה על תשללומים
הקבוצה ממפעילה מערככת מיכון לבק
ם וכן את
מה בין חשבוננות שקיבלה ובין התעריפיים המוסכמים
בודקת את ההתאמ
ת
בפרט .הממערכת
סכון בעלויות הספקים
זו הוביל לחיס
ש במערכת ו
פואי לבין הפגגיעה .השימוש
הקשר ביןן הטיפול הרפ
מולם.
.
ולייעול העעבודה
שת שירותים נלווים לסיללוק תביעות ביטוח בתחוומים שונים ,ובכללם
בנוסף ,הקקבוצה רוכש
חים רפואיים.
חוקרים ומומח
מאת עורכי דין ,ח
בתחום הפפעילות ,ת
האחריות למררבית הטיפולל הרפואי
ספק כלשהו .יצוין ,כי לא ור העברת ה
לקבוצה אאין תלות בס
משנת ) 2010כמפורט בסעעיף  4.1.3לעעיל( ,קטן
חולים ,החל מ
דרכים לקופות הח
ם
בנפגעי תאאונות
עם זאת ,ולאורר העובדה ,ככי עדיין ישננם טיפולים רפואיים
הספקים .ם
היקף הפעעילות מול ה
תקשרות מול ספקים רפואייים ,ככל הנדדרש.
ממשיכה בהת
טוח ,החברה מ
באחריות חברות הביט
 4.8תחרות
4
מתחרות  13חברות ביטוח ,לרבוות חברות לבביטוח ישיר .החברות
ת
בתחום בביטוח רכב חובה
קבוצת הראל והקבבוצה .על פי הדוחות
ת
ת כלל,
הגדולות בבתחום ביטוח רכב חובה הינן קבוצת
החודשים
שת הגופים הגגדולים בתחוום בתשעת ה
קם של שלוש
הביטוח ,חלק
הכספיים של חברות ה
ם של שנת  2012עמד על כ 39% -מסך דדמי הביטוח בבתחום זה ,בדדומה לשנת .20111
הראשונים
ה בתחום
מרה( ,מובילה
מבטחים ביטוח ושומ
ם
 2012הקבוצה )מננורה
2
של שנת
נכון לרבעעון השלישי ש
מול  14%בשנהה הקודמת.
של כ 15% -למ
ומחזיקה בבנתח שוק ש
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חברות:
להלן פירווט נתוני נתחי שוק ,לפי ח

קבוצת מנורה15% ,

ה ביטוח,
שלמה
%
5%

AIG,
A 2%
ביטוח חקלאי2% ,
4%
שירביט % ,
ח ישיר7% ,
ביטוח

כלל12% ,
9%
הכשרת הישוב% ,

אליהו9% ,

הראל 12% ,

לון8% ,
אייל

פניקס9% ,

מגדלל6% ,

השוואתי של מחירים ,גוררמים לכך
מינות מידע ה
חברות הביטוח וזמ
ת
הכיסוי הבביטוחי האחיד בכל
ת הביטוח
קרי בהחלטת הרכישה של פוליסות הבייטוח .חברות
משתנה העיק
שמחיר הממוצר הינו המ
תמקדות.
יוצא בפלחי השוק בהם הן מת
נבדלות זוו מזו במשתנים הקובעים את התעריף וכפועל א
ח אחרות
במעמדה התחרותי של ההקבוצה היננו שימוש חברות ביטוח
גורם העללול לפגוע ב
בהם עושה החב רה שימוש.
פרמטרים ם
ם שונים מהפ
בפרמטרים
סוכני הביטוח שללה ומודל
י
הינם מערך
תחרותי של ההקבוצה ם
את מעמדה הת
הגורמים המחזקים ת
חי שוק רווחייים יותר.
תמקדות בפלח
תעריפים המאפשר הת
סכמי שיתוף פפעולה
 4.9הסכמים ממהותיים והס
4
נחתם בינואר  20004הסכם
ם
הביטוח
ת הביטוח ובין מרכז הסליקה שליד אייגוד חברות ה
בין חברות
הם מעורבים כלי רכב
עקב תביעות בה
תחשבנות ב
)המכונה " -קל-כבד"( ,המסדיר את הטיפול בהת
ת דרכים
הפיצויים לנפגעי תאונות
כבדים וככלי רכב קליים ו/או אופפנועים ,כהגדדרתם בצו ה
וכן עקב תביעעות בהם
חים( ,התשס""א ,2001-ן
טל הפיצויים בין המבטח
)הסדרים לחלוקת נט
הולך רגל
בוטחים על ידי הצדדים ללהסכם זה בפפגיעה משותפפת שלהם ,בה
מעורבים כלי רכב המב
הביטוח לא הגיעו להסכמה
ח
עובדה שבמק רים רבים חברות
הנפגע מחחוץ לכלי הרכב .לאור הע
בנוגע לחבבות ,הוחלט בשנת  2006להרחיב את סמכויות מננהל המתווה ולהעניק לו סמכויות
טי והן במישוור העובדתי .המתווה
חבות ,הן במ ישור המשפט
מחלוקות בשאלת הח
ת
בוררות ללגבי
עסקיים.
אושרו על ידי הממונה על ההגבלים הע
המקורי וההן ההרחבה א

א 68 -

 .5ביטוח רכב ררכוש
הפעילות
 5.1מידע כלללי על תחום ה
5
מגבלות הקבועות בחוק וובתקנות,
הכיסוי הממוענק במסגררת פוליסת בביטוח רכב רככוש ,כפוף למ
כמפורט ללהלן.
טחים ביטוח ושומרה.
רכב רכוש מתבצצעת באמצעות מנורה מבט
פעילות ה קבוצה בתחום ביטוח ב
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 5.1.1מבננה תחום הפע
ח ,גניבה,
ם בגין נזק עצמי הנגרם ללרכב המבוטח
פו ליסת ביטוח רכב רכוש ככוללת כיסויים
טח לצד שלישי .ניתן לרככוש פוליסה ללנזק לצד
הנגרם על ידי הרכב המבוט
וכןן נזק רכוש ה
ג' בלבד או בשיילוב עם כיסוויים נוספים.
על פי סוג הררכב (1) :ביטוח לרכב
ת עיקריות ע
ביטטוח רכב רכוש מתחלק ללשתי קבוצות
תאם לתנאי הפוליסה
שמשקלו עד  3.55טון המענניק כיסויים בביטוחיים בהת
פררטי ומסחרי ש
חוזה לביטוח רכב פרטי(,
ה
ביטוח )תנאי
ח
עים בתקנות הפיקוח על עסקי
תקנית הקבוע
הת
ם עד 3.5
שאינם פרטייים ומסחריים
תשמ"ו 1986-כמפורט להללן ו (2) -ביט וח לרכבים ש
הת
תקנית.
טוון ,על פי פולייסה שאינה כפופה לתנאי הפוליסה הת
טוחיים שנכלללים בתחום
תחום הביטוח והככיסויים הביט
ם
 5.1.2תיאאור של
לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טוון )ביטוח
ב
רכוש ונזקי רכוש לצד ג'
ש
הפפוליסה לביטווח נזקי
מעוגנת בתקנוות הפיקוח עעל עסקי ביטווח )תנאי
צד ג'( ,למעט אופנועים ,מ
מקקיף וביטוח צ
תקנות )להלן" :תקנות רככב רכוש"
התשמ"ו 1986-ובתוספת לת
חווזה לביטוח ררכב פרטי( ,ה
נוסח ותנאים מיננימאליים
ח
תאמה( .הפולייסה התקנית קובעת
תקנית" ,בהת
ו" -הפוליסה הת
א לטובת
אם השינוי הוא
ח יכולה לשנותם רק ם
חברת ביטוח
לבביטוח מקיף לרכב אשר ח
קף הכיסוי ,ללסיכונים,
סיף הרחבות באשר להיק
התקנית ניתן להוס
ת
הממבוטח .לפולליסה
ם.
ולרכוש המבוטחים
ש
לחחבויות
כאאמור לעיל ,בתחום ביטווחי הרכב נככללים גם בביטוחים לרככבים שאינם פרטיים
אופנועים,
נתמכים ,מלגזות ,וא
,
שאיות ,אוטוובוסים ,נגרררים,
וממסחריים עד  3.5טון  -מש
תקנית.
להוראות הפוליסה הת
ת
פים
שר אינם כפופ
אש
 5.1.3מאפפיינים של בייטוח רכב רכווש
עד שנה.
תקופה של ד
פו ליסת ביטוח רכב רכוש היינה ,לרוב ,לת
על ידי המחווקק ועל ידי המפקח
הפפוליסה כפופה ,כאמור לעיל ,למגבלו ת שהוטלו ע
בממסגרת הפוליסה התקנית ))ראה סעיף  5.1. 5להלן(.
המבוטח,
משתנים ,כגוןן :סוג הרכב ה
תלוי במספר מ
אינו אחיד ות
לביטוח רכב רכוש א
ח
תעריף
הת
ספר הנהגים הרשאים
הנהג והגבלת מס
ג
של המובטח ,גגילו של
ניססיון התביעה המצטבר ל
מאושר על ידי המפפקח כתעריף מקסימום.
ר
תעריף
לנ הוג ברכב .הת
שך זמן קצר בבין קרות
בתחום זה מתאפיינות בכך שהןן מתגבשות בבמהירות ומש
ם
תבביעות
קצר"( .עם זאת ,בגין כיסוי צד ג' משך
התביעה )"זנב תביעות ר
מקקרה הביטוח לבין יישוב ה
תר.
זממן יישוב התביעה ארוך יות
 5.1.4מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
קוח וחוק
לרבות חוק הפיק
ת
חלות על מבבטחים,
הפעילות כפוף להורראות הדין הח
ת
תחחום
תפרסמות
חווזה הביטוח ,והתקנות שהוצאו על פ יהם וכן להווראות המפקח ,כפי שמת
מעעת לעת.
המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה ,רראה סעיף  99.2להלן.
ת
לממגבלות החקיקה
ה בתחום
החלות על הקבוצצה בפעילותה
ת
תמצית הוראוות הדין המררכזיות
לההלן יפורטו ת
שנה האחרונה בתחום
רי ההוראות ההרגולטוריות שפורסמו בש
ביטטוח רכב רכווש ,וכן עיק י
זהה:
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 5.1.5הורראות הדין
מ"ו1986-
תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ
קי ביטוח )ת
 תקנות הפיקוח על עסק
רכוש"(
)להלן" :תקננות רכב ש
סח הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכווש .הפוליסה התקנית
בעות את נוס
התקנות קוב
המבוטח.
מאלי ,שניתן ללהרחיבו אך וורק לטובת ה
מהווה סל ככיסויים מינימ
ת לרכב,
ש ,המתייחס לשינוי בפולליסה התקנית
לתקנות רכב רכוש
ת
תיקון
בהתאם לת
הצעת הביטוח ,עעל כיסויים מסוימים
ת
הפוליסה למבבוטח לוותר ,בשלב
מאפשרת ה
מקיף ללא
קיף ,ביטוח מ
כך שהמבוטח יכול לבחור בבין ביטוח מק
)ראה סעיף  5.2להלן( ,ך
גניבה ,ביטוח מקיף ללא כיסווי מפני תאונות וביטוח צד ג' בלבד ,ובתנאי
ה
כיסוי
.
המבטח.
על ידי
שר תועדה ל
בהודעה מפורשת אש
ה
עשה
שהוויתור נע
ה לביטוח
ביטוח )תנאי חוזה
ח
 בחודש אפרריל  ,2012פוררסמו תקנות הפיקוח על עסקי
ת הנהוגה
תקנות מתקננות את הפולליסה התקנית
התשע"ב .2012-הת
ע
תיקון(,
רכב פרטי()ת
בענף רכב מנועי רכוש )עצמי וצד שלישי( ,כך שתחול רק על כלי רכב פרטיים
שהיה נהוג לפפני התיקון( .כמו כן,
עד  3.5טון ))לעומת עד  4טון כפי ש
ומסחריים ע
המשמש
אים (1) :שינווי המנגנון ה
שינויים הבא
היתר ,את הש
תקנות ,בין ה
כוללות הת
קופה(2) .
הפוליסה באמצע תק
ה
מבוטח כאשרר הוא מבטל את
חזר פרמיה למ
לחישוב הח
היה נתון תחת השפעת
שר הנהג ה
השתתפות עצמית מוגדדלת בתאונת דרכים כאש
כי מקרה ביט וח יכלול אבבדן או נזק שנגרם לרכבב ,לרבות
אלכוהול (3) .קביעה י
סית של דגם הרכב ,אמצעעי המיגון שהוותקנו בו
המכלולים שבבחבילה הבסיס
האבזרים וה
מכוח דין או האבזרים הצמודדים אליו
ח
אבזרים הנמצצאים בו
לפי דרישת המבטח ,והא
חובת תיקון רכב שגילו עד שנתיים בחלפים חדדשים או
שנקובים במפרט (4) .ח
ם לקבוע
קוריים (5) .חובת תיקון רכב שיש לגביו אחריות יצרן או ייבואן בהתאם
תפות עצמית כפולה במקררה של נזק עצצמי ונזק
באחריות (6) .איסור על גביית השתת
הפוליסה,
מכוסה במסגרת ה
ה
שנזק תוצאתי אינו
לצד שלישי (7) .הבהרה כי על אף ש
סכומים שישולמו בגין ככיסוי נזקי ררכוש של צד שלישי שרכבו ניזוק עקבב תאונה
של הרכב
ההוצאות הבאות :הווצאות סבירוות לשמירתו והעברתו ש
ת
את
יכללו גם א
למקום הקררוב ביותר שבו ניתן לתקקן את הנזק ווהוצאות הגעעתו של הצד השלישי
צו לאחר התאונה ,שיפוי בשל הפסדדים מוכחים של צד שליישי בשל
למחוז חפצ
חת העדר תבייעות ,וכן פיצצוי בשל אבדדן רווחים
תשלום השתתפות עצמיית ואבדן הנח
שבת הוא רכבב מסחרי
שהרכב המוש
הרכב לצורך תיקקונו ובלבד ש
ב
תתו של
בזמן השבת
תת הרכב (9) .קביעת
הסדרת השבת
עלות צד שליישי ומשמש לעסקו (8) .ה
שנמצא בבע
ה על מנת
מה ובפוליסה
תה בדף הרשימ
נוסחת דמי כינון אחידה והטלת חובהה לרשום אות
להגביר את השקיפות (100) .הסדרת כייסוי רעידת אדמה.
שים )מניעת גניבות(,
הגבלת השימוש וורישום פעוללות בחלקי רכב משומש
ת
 חוק
תשנ"ח19998 -
לשם פירוק כללי או תיקון וכן נהלי
ם
קובע נהלים לעניין מכירת כ לי רכב
ע
החוק
את רישיון הרכבב לרשות
המבטח להחזיר ת
ח
חילוף .החוק מחייבב את
.
רישום לגבי חלקי
המבטח את כלי הררכב שלא
ח
הועבר לשם פירוקק כללי .באם מוכר
ר
הרישוי אם הרכב
הרכב ולא
חובה על המבבטח להחזיק את רישיון ה
טרות תיקון ,ח
למטרות פיררוק אלא למט
להעבירו לידדי הרוכש עד אשר ימציא הרוכש לידי המבטח רישייון מאת מוסךך מורשה
שר הוחלף נררשם כדין
אישור כי החלק אש
ר
ת חלק,
כי הרכב תוקן כנדרש או בעת החלפת
ת הגבלת
הוראות החוק הנ"לל .מכוח החו ק האמור ,פורסמו במאי  2007תקנות
ת
לפי
ת( )ניהול יומןן ורישום
מניעת גניבות
פעולות בחלקי רכב משומשים )מ
ת
השימוש וריישום
על גניבת חלק והגבלת השיימוש בחלקי רכב( ,תשס"ז ,2007-המסדדירות את
בו ,דיווח ל
חילוף של כלי רכבב.
ף
רישום חלקי
ם
נושא
ק מכירת
אות( ,התשס""ח") 2008-חוק
משומש )זכאות למיידע וגילוי נא
ש
 חוק מכירת רכב
ש"(
רכב משומש
קובע ,בין היתר ,ככי מי שרכש ררכב משומש זזכאי לקבל מכל מבטח שבביטח את
,
החוק
מו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או
סכום תגמולי הב יטוח ששולמ
ם
הרכב מידע אודות
לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות
ת
הערך שבשלם שוולמו .מבטח רשאי
ך
ירידת
ת רכבים
החוק מטיל עעל מבטח חובבת שמירת מסמכים אודות
במסירת מידע כאמור .ה
שבוטחו על ידו למשך שבבע שנים.
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 .2011בחודש ינוואר 2011
התשע"א2 -
ש( )תיקון( ,ה
 תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש
המתקנות את תקנות למניעת מפגעים ))מניעת רעש(( ,תשנ"ג-
פורסמו התקנות הנ"ל ,ה
,1992
אזרח ,כך
טית של הא
סביבתו הפרט
אשר מטרתן הפפחתת מטרדדי הרעש בס
ר
איסור על
הגבלות על גגרימת רעש .התיקון הרחיב את השעוות בהן חל א
שיוחמרו הה
ת אזעקה
איסור על הפפעלת מערכת
שונים ,ובין היתר ,גם א
רעש ממקורות ש
גרימת ש
האזעקה ברכבב כאמור
בכלי רכב .מועד תחולתו של איסור הפעללת מערכת ה
י
קולית
קרה של רכבים ישנים
התקנות ,ובמק
לעיל ,הינו בתוך חצי שננה ממועד פררסומן של ת
אזעקה לפני מועד פרסום התקנות יידרשו בעלי הרכבים
הייתה מערכת הא
ה
בהם
תחילתן של התקנות.
ו/או לנתק את האזעקה עדד תום  6שנים ממועד ת
ו
להסיר
איסור הפעלת אזעקה קוולית בכלי רככב תגדל
חברה ,ייתכן וכתוצאה מא
להערכת הח
סוים מהגניבות ,שאזעקוות אלו היו מונעות,
במידה ואחוז מס
ה
שכיחות הגגניבות
יתרחש ,אך ככל הנראה ,בהיקף לא מהותי .העררכת החברה הינה מידע צצופה פני
חום זה .העררכה זו עלוללה שלא
עילותה של החברה בתח
בוסס על פע
עתיד ,המב
ת אי ודאות גבבוהה במועד הדוח.
להתממש עקב נסיבות לגביהם קיימת
עבורה )תיקון מס'  ,(11הת שע"ב2012-
 תקנות התע
קון ,הינו
קרו של התיק
שומות התקנוות הנ"ל .עיק
טמבר  ,2012פורסמו ברש
בחודש ספט
לנוהל שייקבע ויפפורסם על ידדי משרד
ל
קוד רכב ברישייון הרכב ,בההתאם
בשילוב ד
מחירונים
טמעו ,ככל ההנראה ,קודי הרכב העדככניים גם במ
התחבורה .בהתאם ,יוט
עת שווי רכב לצורך אומדןן תשלום
ם לצורך קביע
את המבטחים
המשמשים ,בין היתר ,א
תקנות נקבע ללחודש מרס .20133
חילתן של הת
תביעות .תח
מוש ורישום פעולות בחללקי רכב
 בחודש אפריל  ,2012פורסם חוק ההגבלת השימ
תיקון( ,התשעע"ב.2012-
את שעה( )ת
מס'  - 4הורא
משומשים )מניעת גניבוות( )תיקון מ
לפיה חל איסור עעל תיקון
ה
החוק בעיגון קבוע של הורראת שעה שבתוקף,
עניינו של ה
איסור על העעברת כלי
הפלסטינית וא
ת האזרחית ה
טחי האחריות
שראליים בשט
כלי רכב יש
טחים כאמור .החוק הפך להוראת
רכב ישראלליים באמצעות רכב אחר לתיקון בשט
חתת מספר גניבות כלי
השפעתה ותררומתה של הווראת השעה שלעיל להפח
קבע לאור ה
שום "נזק
הצהרת כוונות לעניין ריש
בחודש יוני  ,2012פפרסם משרד התחבורה ,ה
ש
רכב
את נוהל
חליף את הורא
בטיחותי מהותי" ברישיון הרכב .מדוובר במתווה שאמור להח
בתוקף עד לחודש פברואר
ף
שהייתה
מבר  2011ה
חבורה ,מדצמ
של משרד התח
מס'  22ל
תי שנגרם
מסירת מידע לציבור על ננזק משמעות
אמור הינה מ
מטרת הרישום הא
ת
.2012
עי רלוונטי ללמוסכים בבוואם לתקן ררכב המגיע ללטיפולם.
מידע מקצוע
לרכב וכן מ
מפורטות
חי מהותי כננזק שאירע למערכות המ
במסגרת ההצהרה הוגדדר נזק ביטוח
נזקים מכאניים בבמערכות
ם
שכ"א ,1961-למעט
התעבורה ,תש
 309לתקנות ה
בתקנה 3
ערה בדבר הנזק המהותי
הבלמים וההיגוי בלבד; כמו כן ,נכלללו בהצהרה :נוסח לה ה
קצועי במפעלל מורשה
שתירשם ברישיון הרכבב; קביעה כי שמאי רכב או מנהל מק
ק מהותי
חו על הצורך ברישום העערה בדבר נזק
תאונה ,ידווח
לביצוע בדייקות לאחר ת
ברישיון הרכב לאגף מעררכות מידע בבמשרד הרישווי .יצוין ,כי עעל פי ההצהררה יישום
חקיקה.
שיון הרכב כררוך בשינויי ח
תי מהותי בריש
של נזק בטיחות
הרישום ל
הסדרים בענף
ביטוח רכב
ח
 הסדר שמאי
מאות כלי
משפט העליון מאפריל  20001לעניין שמ
בעקבוות פסק הדין של בית המ
צמצום ניגוד הענייינים בפעולות שמאי
ם
קח חוזר שמ טרתו
רכב ,7פרסם המפק
תוך רשימה ררחבה של
שמאי רכב מת
טח לבחור ש
הרכב ,תוך מתן אפפשרות למבוט
ארצית .בחוזרר נקבעו ,בין היתר ,גם ככללי פעולה לשמאים
שמאים בפריסה א
ם
ומנגנוני ערעור על שומות.
סם חוזר המררכז את הטיפפול בנושא צצמצום ניגוד העניינים
 באפריל  ,2007פורס
האמור ,בעניין שמאות ביטוח רכב )רכוש וצד ג( ,הקובעע ,בין היתר ,הוראות
ר
ם בהליך
בדבר הרחבת הגיללוי הנוגע לזזכויות המבווטחים ,הגבררת מעורבותם
ק.
בהליך שומת הנזק
ך
בחירת השמאי והררחבת השקיפוות כלפי המבוטחים
ת
החליט הממוננה על הגבלים עסקיים על מתן פטור בתנאים
בחודש יוני  2010ה
ש

חברות הביטווח בע"מ
סליקה של ח
טוח ,מרכז הס
להסדר בין איגוד חברות הביט
ר
אגר מידע בנוגע להיסטורריית תאונות כלי רכב.
חים נוספים ,על הקמת מא
ומבטח
7

הביטוח בישראל ואח' נ' המפקח על ההביטוח ואח' ,פ""ד נה ).625 (3
ח
בג"ץ  7721/96איגודד שמאי
ץ
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המאגר יכלול פרטיים אודות כללי הרכב שיירשמו בו  -פפרטי הרכב ,מבטחים
ר
אונות .המידעע במאגר
על תביעות בייטוח ,פרטים על נזקי תא
ם ,פרטים ל
קודמים
שיצטרפו למאגר .לפי
יהיה זזמין הן לציבוור רוכשי רכבב משומש והן למבטחים ש
שהשיתוף במידע יביא לפגיעה בבתחרות,
ו
חשש התחרוותי
טה ,לאור הח
ההחלט
התנות את ההפטור בתנאיים המנויים בהחלטה ,וככן לקצוב
יט הממונה לה
החל ט
ם .למיטב ידייעת החברה המאגר מצווי בשלבי
אותו לתקופה של שלוש שנים
מהלך שנת .2013
כנס לפעילות במ
הקמה וצפוי להי ס
הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 5.1.6שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
תחום ביטוח רכב רכוש בתשעת
בההתאם לדוחות הכספיים של חברות הביטוח ,בת
של 4,784
שנת  2012ה כנסות הענף בתחום עמדו על סך ש
אשונים של ש
החחודשים הרא
של  4,604מיליווני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עעלייה של
מייליוני ש"ח ,ללעומת סך ל
כ 180 -מיליוני ש"ח בהיקף דדמי הביטוח.
טוריון.
סעיף  4.4.2.3לדוח הדירקט
הכנסות הקבוצה מפפרמיה ,ראה ס
ת
לפפירוט
רוווחיות
מתקפות ונכונות התעריף בו משתמש המבטח,
הררווחיות בתחום מושפעת ,בין היתר ,מ
ת.
החיתום ושכייחות הגניבות
הוצאות ,שמיירה על נהלי ה
הככנסות מהשקעות ,שיעור ה
שים הראשוננים של שנת  ,2012בהתא
תשעת החודש
בת
אם לדוחות הכספיים שלל חברות
הפסד של
תו הפסד מצררפי של  26מיליוני ש"ח ,וזזאת לעומת ה
הענף בכללות
הבביטוח ,הציג ה
 1339מיליוני ש""ח בתשעת החודשים הרראשונים של שנת  .2011הקיטון בהפסד נובע
השקעות.
אות החיתומיוות ,באופן שוולי ,ומעלייה בבהכנסות מה
שיפור בתוצא
מש
סעיף  4.4.2.3ללדוח הדירקטוריון
תחום ,ראה ס
רווחיות הקבוצה בת
ת
לפפירוט
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 5.1.7שיננויים
הלן.
ראה סעיף  5.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
שירותים
 5.2מוצרים וש
5
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
רכב מסחרי מעלל  3.5טון
התקנית )למעט ב
ת
ססות על הפולליסה
רכב רכוש מבוס
ת לביטוח ב
הפוליסות
ק לטובת
מורה אך ורק
שנות תנאי הפוליסה האמ
ברת הביטוח רשאית לש
ם( ,כאשר חב
ואופנועים
המבוטח.
הקבוצה מעניקות כיסויים כדלקמן:
פוליסות ההביטוח של ה
כיסוי בגין נזק לררכב כתוצאה מתאונה,
י
א .ביטוחח רכב מקיף ))פרטי ומסחררי לרבות מש איות( -
ק שנגרם
גניבת הרכב ,נזק
ת
תוך כדי
נזק ללרכב כתוצאה מאש ,גניבבת הרכב ,נזזק שנגרם ת
כתוצאה ממעשה זדוון )למעט
ה
בע )שיטפון ,סערה ,שלג ווברד( ,נזק לרכב
כתוצצאה מנזקי טב
של צד שלישיי.
מטעמו( ,נזק שגרם ההרכב לרכוש ש
,
על ידדי המבוטח או מי
ב.

ביטוחח מקיף ללא כיסוי תאונות  -כיסוי בביטוחי של ככל הסיכונים המפורטים בס"ק א'
כתוצאה מתאונה.
ה
לעיל ,,למעט סעיף נזק

ג.

סיכונים המפוורטים בס"ק א' לעיל,
חי של כל הס
ביטוחח מקיף ללא כיסוי גניבה  -כיסוי ביטוח
ב.
למעטט גניבת הרכב

ד.

מו לרכוש
שלישי  -הגנה על ההמבוטח מפנני אחריותו לנזקים שנגרמ
י
ביטוחח אחריות כללפי צד
משימוש ברכבו.
ש
של צצד שלישי כתווצאה

ה .ביטוחח אופנועים.
ו.

מן :כיסוי
הרחיב את הכיסוי כדלקמ
צה מאפשרת למבוטח לה
בנוסףף לכיסוי הבסיסי ,הקבוצ
משנות דגם אחרונות בלבד
ת
שן שניזוק )לררכבים
חדש תמורת היש
מה ,רכב ש
לנזקיי רעידת אדמ
טוח שבר
דיסק חליפי ,ביט
ק
או רדיו
מור( ,ביטוח רדיו טייפ א
של אובדן גמ
ולמק רה ביטוח ש
א 72 -

שות ,שירותי גרירה ומתן רכב חליפי .בנוסף ,קיים מסלול ייחודי לכלי רכבב פרטיים
שמש
והטבות למבוטח ,עעם אפשרות לפרמיה
ת
תים
תר של שירות
בלבדד ,המאפשר סל רחב יות
ת.
מוזלת
ז.

מעת לעת בהתאם לניסיוןן הנזקים
רכב רכוש מצוי בפיקוח והווא מעודכן מ
תעריףף ביטוח ב
תחום זה.
אי התערבות בבתעריפים בת
המפקח ,נכון למועד הדוח ,היא א
,
ולמגממותיהם .מדיניות

בביטוח כללי
ח
 5.3עתודות בביטוח
5
בור מוצרים וושירותים
 5.3.1פיללוח נתונים עב
חום ביטוח רככב רכוש
הקבוצה בתח
להלן טבללה הכוללת ננתונים לגבי התפלגות הפפעילות של ה
ש"ח(:
)באלפי ש"
20122

2011

22010

פרמיות ב רוטו )כולל דמים(
שייר עצמי
פרמיות בש
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
ברוטו

996,9577
815,9155

904,352
740,669

9022,069
6688,572

722,6677

705,041

6388,300

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
בשייר

594,4900

549,852

4777,377

ריון.
עיף  4.4.2.3לדדוח הדירקטור
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה

בתחום רכב רכוש ,בברוטו )באלפי ש"ח(:
ם
תביעות המשולמות
פילוח הת
2011

2010

72,325
586,042
205
69,329
727,900
)(5,233

69,062
523,036
1,162
68,869
662,129
42,912

62,860
502,814
1,534
59,776
626,984
11,316

722,667

705,041

638,300

2012
גניבות
תאונות
נזקי טבע
אחר
סה"כ תביעעות משולמות
תחייבות בגין חוזי ביטוח ברוטו
שינוי בהת
חוזי
התחייבות בגין ח
סה"כ תשללומים ושינוי בה
ביטוח ברווטו

 5.4לקוחות
5
ח בתחום
בתחום בייטוח רכב רכוש ,מבטחת הקבוצה בעיקקר לקוחות פפרטיים .לקבווצה אין לקוח
סות הקבוצה וכן אין
 10%או יותר מסך הכנס
מנו מהוות %
הכנסותיה ממ
ביטוח רככב רכוש ,שה
ספר מצומצם של לקוחות בתחום זה.
בודד או במס
תלות בלקוח ב
לקבוצה ת
טיביים ללא פפעילויות
לציי רכב וקולקט
י
להלן פירווט התפלגות דמי ביטוח בבין מבוטחים פרטיים
נוספות בררכב חובה:

מבוטחים פרטיים
ולקוחות עעסקיים קטנים
ציי רכב וקקולקטיביים

סך
שיעור מס
ת
ההכנסות

דמי ביטוח
בבשנת
20122
)אלפפי ש"ח(

שיעעור מסך
ההככנסות
לש נת 2012

דמי ביטוח
ח
בשנת
2011
ש"ח(
)אלפי ח

לשנת 20011

9077,231
899,726

9 1%
99%

833,519
70,833

92%
8%

תיה בתחום בביטוח רכב רככוש .לפי
צה על מאפייינים קבועים של לקוחות
בנוסף ,לאא ידוע לקבוצ
על כ 70% -לעוומת 66%
הערכת הקקבוצה ,שיעור החידושים בתחום רכב רכוש בשנת  2012עמד ל
טוח רכב רכווש וביטוח ררכב חובה מתוך כלל
שר רכשו ביט
הלקוחות אש
בשנת  .20011שיעור ה
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טוח רכב רכווש בשנת  20112הינו  62%לעומת שייעור של  644%בשנה
הלקוחות שרכשו ביט
קודמת.
מתוארות בדווח:
דמי ביטוחח לפי שנות וותק לקוחות בבמונחי מחזו ר דמי ביטוח לתקופות המ
דמי הביטוח באלפיי ש"ח
י
2012
2010
2011
369,848
361,741
408,752
207,476
198,957
219,331
144,331
126,609
129,604
180,414
217,044
239,270
902,069
904,352
996,957

מספרר שנות ותק
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
ותק
שלוש שנות ק
למעלה מש
סה"כ

שיעור מסך הכנסות
ר
2010
2011
41%
%
40%
23%
%
22%
16%
%
14%
20%
%
24%
100%
%
100%

2012
41%
22%
13%
24%
100%

 5.5שיווק והפפצה
5
טים לגבי
הקבוצה ממשווקת את פוליסות הביטוח שלה בבאמצעות סוככנים עצמאייים .להלן פרט
חום פעילות רכב רכוש:
שיעור העעמלות )כולל מע"מ( מפרמייה ברוטו בתח
שיעור עמללות מפרמיה בררוטו

2012

20011

2010

19%

2
20%

200%

מתחום הפעיללות.
תו בתחום עוללה על  10%מ
לחברה איין סוכן אשר היקף פעילות
ראה סעיף  9.7ל הלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ,ה
שנה
 5.6ביטוח מש
5
חום ביטוח רככב רכוש
ח ,לרבות תח
המשנה בכל ענפי הביטוח
התקשרויוות הקבוצה עם מבטחי ה
ה.
ת משנה לשנה
מתחדשות
מה של כ-
תחום הפעילות נאמד ברמ
שנה שלה בת
שעור ההעעברה של סיכון הקבוצה למבטחי המש
קשרת הקבוצצה עם מבטחיי המשנה
כ 18% -מ הפרמיות ,נכון למועד הדווח .בתחום ההפעילות ,מתק
שנת 2012
אירועים חריגים .בש
ם
שלה הן בבחוזים יחסיים והן בחוזי אקסס אוף ללוס ,להגנה ככנגד
 A- Aלפי
הפעילות עם מבטחי משננה המדורגים A+,A,AA-
החברה ההתקשרה בחוזים בתחום ה
.S&P
סך פרמיות בביטוח המשנה
תחום מהווה מעל  10%מס
שחלקם בפרמיה בת
ם
שנה
מבטחי מש
ה בתחום
בתקופות המתוארות בדוח:
ת
ש"ח(
)באלפי ש"
2012

שם מבטח
המשנה

S&P

מדינה

פרמיה
ח
לביטוח
משנה

מכלל
אחוז מ
פרמיות
ת
לביטוח
ח
משנה

דירוג

2011
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה

2010
2
אחוז
א
מכלל
מ
פפרמיות
פרמיה
ללביטוח
לביטוח
משנה
מ
משנה

Swiss
Reinsura
ance Co

-AA

שווייץ

1775,674

80%

134,861

82%

131,293

56%
%

Trans Re
e Zurich

+A

שווייץ

-

-

-

-

43,992

19%
%

NER RE
PARTN

-AA

אנגלליה

-

-

-

-

26,225

11%
%

המשנה ,המחושבת כשיעור מהיקף
מתקבלת עמלת מסיררה ממבטחי ה
ת
כמקובל בבחוזים מסוג זה,
לתוצאות העסקיות.
ת
אם
משתנה בהתא
הפרמיה ההמועברת .שיעור העמלה מ
קבוצה עם מבבטחי המשנהה ובפרט התקשרות בהסככם ביטוח משנה רב-
לתיאור ההתקשרות הק
ראה סעיף  9.4להלן.
 ,Multi-Lה
ענפי Line
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שירותים
ם
 5.7ספקים ונוותני
5
תן השירותים למבוטחים בבקרות אירועע ביטוחי.
לקבוצה ההסכמים עם מוסכים שוניים לצורך מת
אחרים לפיהם מבוטח אשר
ם
ספים
שרה בהסכמיים עם נותני שירותים נוס
כמו כן ,ההקבוצה התקש
ת שרכש.
טי ,יקבל שירוות בהתאם ללכתב השירות
הפוליסה שלו כוללת את סוג השירות הרלבנט
תי גרירה לרכבב ,שירותי תייקון שבר
טח הינם ,בין היתר ,שירות
ם השונים הנייתנים למבוט
השירותים
שמשות בברכב ,שירותי רכב חלופי ועוד.
שת שירותים נלווים לסיללוק תביעות ביטוח בתחוומים שונים ,ובכללם
בנוסף ,הקקבוצה רוכש
ספים.
חלפים וספקים נוס
ם
אים ,מוסכים ,ספקי
חוקרים ,שמא
מאת עורכי דין ,ח
בתחום הפפעילות ,ת
תיאור הנושא ברמת הקבווצה ראה
תחום זה .לת
ספק כלשהו בבפעילותה בת
לקבוצה אאין תלות בס
סעיף  9.5להלן.
 5.8תחרות
5
בתחום בייטוח רכב רכווש פועלות מרבית חברות הביטוח ,לרבבות חברות ללביטוח ישיר.
תה המובילה בתחום בשננת הדוח.
על פי הדדוחות הכספיים של חברות הביטוח ,ההקבוצה היית
בתשעת ההחודשים הראשונים של שנת  2012ההחזיקה הקבוצה בנתח שווק של  16.2%לעומת
את התחום עם נתח שוק שלל .15.7%
שנה הקודמת ,קבוצת הראלל הובילה ת
שנת  .2011בש
 15.2%בש
ברות מוצגים בתרשים להללן:
נתוני נתחח שוק לפי חב
שלמה
ה ביטוחAIG, ,
%
2%
3%

קבוצת מנורה16% ,

טוח חקלאי2% ,
ביט
5%
שירביט % ,
ביטוח ישיר9% ,
ב

ככלל12% ,

שוב5% ,
הכשרת היש
אליהו% ,
5%

הראל 15% ,

איילון7% ,
6
מגדל6% ,
פניקס12% ,

המשתנה
המוצר הוא ה
הכיסוי הבביטוחי האחייד בהתאם ללפוליסה התקקנית מוביל ללכך שמחיר ה
הקבוצה דגש בתחום זה על
ה
שמה
בוטח לרכוש פוליסת ביט וח .אי לכך ש
העיקרי בבהחלטת המב
מובחנות וכולללים הטבות ייחודיות
המותאמים ללאוכלוסיות מ
תעריף תחחרותי ומוצריים ייחודיים ה
לאותן אוככלוסיות.
ה ,המודל
תחרותי של ה קבוצה הינם מערך סוכני הביטוח שלה
את מעמדה הת
הגורמים ההמחזקים ת
קשרות עם ררשת של מוסככים לנוחיות מבוטחיה.
התעריפי בבו היא משתמשת וכן התק
מחירים מכוונת על ידי
החלטת הרכיישה של הצרככן ,שחיקת מ
תנה מרכזי בה
ת המחיר משת
בשל היות
ה שוטפת
מבצעת בדיקה
ה .הקבוצה מ
תי של החברה
מדה התחרות
עלולה לפגוע במעמ
ה
תחרים
אחד המת
ת עצמה למתררחש בשוק.
של התערריף ורמת ההננחות על מנת להתאים את
סכמי שיתוף פפעולה
 5.9הסכמים ממהותיים והס
5
הישראלי
טוח למרכז ה
תם הסכם לשיתוף פעולהה בין איגוד חברות הביט
בחודש ממאי  2002נחת
שיבוב בין
בנושא תביעות ש
א
ם"( ,לפיו מחלוקות
לבוררות ויישוב סכסווכים בע"מ )ללהלן" :בנועם
אינו עולה
רכוש בסכום שא
ש
אלו שאינן( בגין רכב
חברות בייטוח )הן כאללו החברות באיגוד והן כא
מוסד בנועם ))מוסד זה
לבית המשפט אללא תתבררנה באמצעות מ
ת
תוגשנה
על  1000,000ש"ח ,לא ת
נמצא בבעעלות פרטית ונבחר על ידדי איגוד חברוות הביטוח( .החלטת הבוררר בהליך זה מחייבת,
מוסד בנועם בתביעה
הביטוח .התשלום למ
.
קת איגוד חב רות
מצעות מסלק
והגבייה מתבצעת באמ
הממונה על הגבלים עסקיים
ה
טוח .הסכם זזה אושר על ידי
או בבורררות מוטל על חברות הביט
שלוש שנים .יצוין ,כי
כאשר בחחודש מאי  20111התקבל היתר הממוננה לתקופה ננוספת של ש
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עילותן במסגררת הסדר "בננועם" כך
טוח ושומרה על סיום פע
בחודש יונני  2012הודיעו מנורה ביט
עות חדשות ננגדן באמצעות מנגנון
טמבר  2012לא ניתן יהיה להגיש תביע
ם ה 1 -בספט
החל מיום
סכם אי שיבווב.
שומרה ממשיךך להתקיים הס
זה .מובהרר ,כי בין מנוררה ביטוח לש
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אחר
 .6ביטוח כללי א
ש ,וביטוח
ם עיקריים :בייטוח חבויות ,ביטוח רכוש
שלושה ענפים
עילות הקבוצהה בתחום זה מתמקדת בש
פע
הכללי אשר היקף פפעילותם
י
ם יתר ענפי הביטוח
ת )זמן קצר( .כמו כן ,בתחוום זה נכללים
אונות אישיות
תא
אינו מהותי.
ביטוח ושומרה.
ח
מבטחים
טוח כללי מתבבצעת באמצעעות מנורה מ
עילות הקבוצהה בתחום ביט
פע
הייחודיות
חלות על כל הענפים בתחום זה וכן ההוראות ה
הלן יפורטו הההוראות הרלוונטיות הח
לה
ם בתחום.
ענפים השונים
לע
הפעילות
 6.1מידע כלללי על תחום ה
6
הביטוחים
למעט ביטוח רככב חובה .ה
ט
חבויות,
בענף ביטטוח חבויות נכללים כל ביטוחי הח
מקצועית ,אחריות דירקטורים
,
ם בענף זה היינם :ביטוחי אחריות מעבבידים ,אחריוות
העיקריים
ס וביטוח
מוצר ,ערבות חוק מכר ,בייטוח כלי טיס
אחריות צד שלישי ,אחריות המ
ת
שרה,
ונושאי מש
כלי שיט.
ת ,ביטוח
ביטוח מקיף דירות
ח
ענף ביטוחח רכוש מענייק למבוטח ככיסוי נגד נזקק פיזי לרכוש וכולל
תאות )להלן" :ביטוח
קים למשכנת
בתי עסק ,ביטוחי מבנה ללווי הבנק
אובדן רככוש ,מקיף ב
מי ,ביטוח הננדסי ,ביטוח ייהלומים.
משכנתאוות"( ,ביטוח ימ
א נכללו בתחוומי הפעילות לעיל ואינם מהותיים
ביתר ענפיי הביטוח נכלללים ענפי ביטוח אשר לא
חים אלו
ובין אם כקבוצה .בין ביטוח
ן
ם בנפרד
דיים לתווצאות העסקיות של החבברה ,בין אם
נכללים בביטוחי ערבויות )ערבויות ביצוע וערבבויות פיננסיוות( ביטוח תאונות אישיוות )טווח
אחרים.
קצר( וביטטוח סיכונים א
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 6.1.1מבננה תחום הפע
ביטטוח חבויות
ביטטוח חבויות הינו ביטוח המכסה את המבוטח בגגין אחריותו כלפי צד ג' ,כתוצאה
אלא גבול
חדל של המבבוטח .בביטווחי חבויות ללא נקבע סככום ביטוח א
מממעשה או מח
אחחריות שהינו הסכום המקסימאלי בו י ישא המבטח במקרה של נזק בתוספת הוצאות
ה ,אך מאחרר ומדובר
של פוליסות הביטוח היננו לרוב לשנה
שפטיות סביררות .תוקפן ש
מש
שלמעשה אינננו המבוטח ,בירור תביעות אלו הינו מורכב ואורךך זמן רב
בננזק לצד ג' ש
ארוך"(.
)" זנב תביעות א
ביטטוח רכוש
תי עסק.
צה ביטוחים ללפרטים ולבת
מציעה הקבוצ
בבביטוח רכוש מ
טען )ימי
הינו פוליסה לתקופה של עד שנה בדדרך כלל ,למעעט ביטוח מט
ביטטוח רכוש ה
עבור כל משלוח בנפרד(,
ר
סה פתוחה )ככאשר הכיסווי ניתן
ואאווירי( אשר נכלל בפוליס
הנערכים בהתאם לפררקי הזמן של כל פרויקט.
ם
סיים
ובייטוחים הנדס
ביטטוח תאונות אישיות
בבביטוח תאונות אישיות ))טווח קצר( מציעה הקבבוצה ביטוח לפרטים וללקבוצות.
של שנה.
סות שהינן לררוב לתקופה ש
ביטטוחים אילו ככוללים פוליס
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שנכללו בתחום
ו
 6.1.2תיאאור של ענפי הביטוח והכייסויים הביטו חיים
ביטוח חבויות
ח
6.1.22.1
מבוטח בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה בשל
ענפי החבויות מככסים את המ
סח חדש[
פקודת הנזיקין ]נוס
ת
ט מתוקף הוראות
אחרייותו מתוקף ככל דין ,ובפרט
)להלן" :פקודת הננזיקין"(.
חבויות ,הינם כדלקמן
ענפי הביטוח המררכזיים בהם עוסקת הקבווצה בענף הח
ה בסעיף
זה ראה הרחבה
סגרת ענף ה
)לענייין הפוליסות והמוצרים ההמוצעים במס
 6.2ללהלן(:
אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
ו
ביטוח חבות מעבבידים  -כיסווי למבוטח בבגין
ח
חבות לפי
מכוסה היא ח
ח .החבות המ
לעובד בשל ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח
או לפי חוקק האחריות למוצרים פגגומים ,התש""ם,1980-
פקודדת הנזיקין א
חוק הביטוח הללאומי ]נוסח משולב[,
טוח הינו שיוורי ,מעל הכייסוי לפי ק
והביט
התשנ"ה .1995-הבביטוח נערך בבדרך כלל על בבסיס אירוע.
חריות כלפי צצד שלישי מככסה את
שלישי  -הפוליסה לביטוח אח
י
ביטוח צד
ח
רכוש שנגרמו לצצד שלישי
נזקי גוף או ש
טח על פי כל דין ,בגין י
תו של המבוט
חבות
ש במהלך
שאיננו עובד המבווטח בשל נזקק שנגרם מאיירוע תאונתי אשר התרחש
ת הכיסוי
המבוטח את
פת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש ה
תקופ
בסיס אירוע.
ס
טוחי .ביטוח זה נערך בדרךך כלל על
הביט
ביטוח אחריות מקצועית  -בייטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
ח
שי ,בין אם הינו לקוח
ת שתוצאתו ננזק לצד שליש
תו המקצועית
כשל בביצוע חובת
אחריות מקצועית ננערך על בסייס הגשת
ת
המבוטח ובין אם לאו .בייטוח
של ה
עה.
תביע
של המבוטח בגין נזק
את חבותו ש
המוצר  -ביטווח המכסה א
ביטוח אחריות ה
ח
אחר שפסקו מלהיות
שווקו על ידו ,לא
ו
מוצרים שיוצ רו או
שנגררם על ידי מ
סיס הגשת תבביעה.
זה נערך על בס
קתו .ביטוח ה
בחזק
אי משרה
קטורים ונושא
דירקטורים ונושאי מש רה  -ביטוח המכסה דירק
ם
ביטוח
ח
חוקית שהופרה עלל ידי הדירקטורים ונושאי המשרה בתוךך תקופת
ת
בשל חבות
החבות המכווסה היא
טוח .הביטוח נערך על בבסיס הגשת התביעה .ה
הביט
אישית על נושאי המשרה
ת
חבות
ת ,המטיל ח
בעיקרה מתוקף חוק החברות
סוי עבור
החברה ,הרוככשת את הכיס
בחבררה .בעלת הפפוליסה בביטווח זה הינה ה
המוגדרים
ם המכהנים ו/או שכיהננו בעבר וה
אי המשרה והדירקטורים
נושא
כמבווטחים.
ת הגבוהה
רמת אי הודאות
ביטוח החבויות נחשב לעננף תנודתי וזאת בשל ת
ענף ב
שך הזמן בין קרות אירועע ביטוחי
ביישוב התביעות הנובעת ,ביןן היתר ,ממש
עות ארוך"( ,מהשינויים באקלים
לבין תשלום הנזזק למבוטח )"זנב תביע
פוטי ומהשינווי התרבותי ההמעלה את שכיחות התביעעות וחומרתן.
השיפ
ם לסיכוני
המכסה נזק או אובבדן הקשורים
ה
ביטוח כלי טיס וככלי שייט  -בביטוח
ח
טיס כולל
שייט מכסה גגופי אוניות .ביטוח כלי ט
פה או שייט .ביטוח כלי ש
תעופ
אונות נסיעה.
ביטוח גופי מטוסיים וביטוח תא
ח
ביטוח רכוש
ח
6.1.22.2
שווקת הקבוצצה בענף
להלן סוגי כיסוייים עיקריים של ביטוחי הרכוש שמש
ביטוח רכוש:
ח
מבנה דירה ווביטוח תכוללת דירה
ביטוח דירות )מקיף דירות(  -ביטוח מ
ח
למגורים.
תקנות הפיקוח על עסקי ב יטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(,
מגדירות את היקףף הכיסוי
ת
התשמ"ו) 1986-להלן בסעיף זה" :התקנוות"(
ת )להלן:
טוחי המינימאלי למבנה דירה ותכוולתה ,כהגדררתן בתקנות
הביט
דירות כולל כיסוי לתכולה
ת
התקנית דירה"( .על פי התקנות ,ביטוח
ת
"הפולליסה
קי צנרת.
קי טבע ,רעידדת אדמה ונזק
בנה כנגד סיכווני אש ,פריצצה ,כיסוי נזק
ולמב
שינוי הינו
דירה רק אם הש
את הפוליסה התקנית ה
חברת הביטוח יכוולה לשנות א
ת
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תב על כיסוי לרעידת
אפשרות לוותר בכת
ת
תנת
בת המבוטח .למבוטח נית
לטוב
ה.
אדמה
מכסים אבדן רכוש )כגון; סחורות,
אובדדן רכוש ומקיף בתי עסק  -ביטוחים המ
ת מגורים
שונים וכו'( ושאינו דירת
אי מסוגים ש
מכונות ,ציוד ,מפפעלים ,מלא
ותכוללתה או רכב מנועי .ביטווח בתי עסק כולל כיסוי ללתכולה ולמבבנה כנגד
ה ,כיסוי נזקקי טבע ורעידדת אדמה .נייתן לרכוש בבביטוחים
סיכונני אש ,פריצה
תי עסק נמכררות בדרך
אובדן רווחים .פוליסות בת
תוצאתי של א
אלה כיסוי לנזק ת
ת גם ביטוחי חבויות.
טרייה הכוללות
כלל ככפוליסות מט
א למימון
מבנה עבור לווים הנוטללים משכנתא
משכנתאות  -ביטוח מ
ת
ביטוח
ח
שת דירות .פווליסות אלו משועבדות לטובת המלוווה .ביטוח זזה נמכר
רכיש
מקרה של
חיים )ריסק( ללכיסוי יתרת ההלוואה במ
בשילוב עם ביטוח ח
ב
בדרך כלל
מות המבוטח.
הקשורים
נזק או אבדן ה
שיט  -ביטוח המכסה ק
ביטוח ימי ,כלי טיס וכלי ש
ח
מכסה גופי אניות; ביטוח כלי טיס
ח כלי שיט מ
או שיט .ביטוח
לסיכוני תעופה א
ה הובלת
טוח ימי מכסה
טוח תאונות נסיעה; וביט
כולל ביטוח גופי מטוסים וביט
מטעננים בים ובאווויר.
מטען הנגרם במסגרת
מכסה אובדן או נזק למ
מטעננים בהובלה  -ביטוח המ
הובלה יבשתית.
ביטוח המכסה נזזקים לציוד הנובעים
ח
מכני( -
ביטוח הנדסי )בייטוח שבר מ
ח
עלתו ,בניגוד לנזקים הנגררמים על ידי גגורמים חיצונייים בלתי תלויים.
מהפע
ביטוח הנדסי )עבבודות קבלניו ת(  -כיסוי ללעבודות קבלניות ,ציודן ווחומרים,
ח
מפני נזק תאונתי.
ביטוח הנדסי )עבבודות הקמה(  -כיסוי לעבבודות הקמה של מערכות מכניות,
ח
ציודן וחומרים ,מפפני נזק תאוננתי.
ן
תי לציוד מכניי הנדסי.
ביטוח הנדסי )ציוד מכני הנדסיי(  -כיסוי מפני נזק תאונת
ח
למערכות מתח נמוךך ולכיסוי
ת
טרוני  -כיסווי לנזק תאוננתי,
ביטוח ציוד אלקט
ח
ציוד חלופי.
אות שחזור מיידע מחשבים ושכירת ד
הוצא
של מעשה
ביטוח סיכוני טרוור  -המכסה ננזק פיזי לרכווש ואובדן רוווח גולמי בש
ח
ש( ,או ככיסוי מלא.
טרורר .ניתן לקנותו כביטוח שיוורי )מעל תקבבולי מס רכוש
אישיות זמן קצר  -ביטוח תאונות א
ביטוח תאונות א
ח
אישיות מענייק פיצוי
6.1.22.3
אירועים תאונתיים הגורמים
ם
ת המבוטח בבשל
תאם להעדפות
בסכוום נקוב בהת
בנוסף ,כולל הכיסווי לעתים
,
או למות המבבוטח.
או קבועה( ו/א
לנכות )זמנית ו/א
ת
ה.
תוצאה מתאוננה ו/או מחלה
שר עבודה כת
גם פייצוי שבועי בגין אובדן כוש
ענפי הביטוח
 6.1.22.4יתר ע
ערבויות ביצוע וערבבויות פיננסיות
ת
 בייטוח
ת ביצוע שמה
הקבוצה משוווקת ערבויות
הותן התחייבבויות לשיפויי המוטב
ת מזמיני
הפוליסות מונפקות לטובת
תחייבות המבבוטח כלפיו .ה
בגגין הפרת הת
להבטיח עמידה בבהתחייבויותייהם של
ח
קטים ומיועעדות
עבודה בפרויק
סוכמו בין
טים ,כפי שס
יזמים וגופים גדוללים נוספים בבביצוע פרויקט
ם
קבלנים,
הצדדים.
ת לשיפוי
תן התחייבות
צה משווקת עערבויות פינננסיות שמהות
בנוסף ,הקבוצ
של המבוטח ככלפיו.
המוטב בגין הפפרת התחייבוות פיננסית ש
 בייטוח ערבות חוק המכר
של רוכשי יחידדות דיור
השקעתם ל
הקבוצה משוווקת ביטוח ההמכסה את ה
מכר )דירות( )הבטחת
ת( תשל"ג 19973-וחוק המ
המכר )דירות
כנגזר מחוק ה
 .1974ביטוח זה תואם את ההנחיות
שי דירות( ,ההתשל"ה1 -
השקעות רוכש
שלו ארוכה )מעל שנה( ..הסיכון
ת הביטוח ש
בחוק המכר ולרוב תקופת
התקדמות הבבנייה עד
ת עם הזמן כתוצאה מה
אלו הולך ופוחת
בפוליסות ו
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מהכנסות
הכרה ברווח מ
להוראות הפיקוח ,הה
ת
אם
החזקה בנכס .בהתא
ה
קבלת
לק
החברה מענף זה נדחות ל תקופה של  5שנים .החבברה מנפיקה פוליסות
הדירות ,בין בבשיווק ישיר באמצעות הקבלן ובין בבאמצעות
אלו לרוכשי ה
ה.
קים מימון לפררויקט הבנייה
בנקים המספק
אחרים
ם
 סיכונים
א נכללו
ת המכסות סיכונים שוננים אשר לא
הקבוצה מנפייקה פוליסות
לא מהותיים .לדוגמא:
שלעיל מאחר והככיסויים הינם בסכומים א
ל
ענפים
בע
הוצאות משפטיות.
ת
מנפיקה פוליסות לככיסוי
ה
החברה
 6.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
החלות על מבטחים ,חוק הפיקוח
זה כפופה להווראות הדין ה
צה בתחום ה
פעעילות הקבוצ
קח ,כפי
הם וכן להווראות המפק
הביטוח והתקנות שהוצצאו על פיה
וחחוק חוזה ה
מעת לעת.
שממתפרסמות מ
ם ביטוח
הקבוצה בפעיילותה בתחום
הוראות הדין המרכזיות ההחלות על ה
לההלן יפורטו ה
שפורסמו בשננה האחרונה בבתחום זה.
כלללי וכן עיקרי ההוראות הררגולטוריות ש
המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה רראה סעיף  99.2להלן.
ת
לממגבלות החקיקה
ביטוח חבויות
ח
6.1.33.1
תה בענף
חלות על הקבבוצה בפעילות
להלן יפורטו מגבללות החקיקה המרכזיות הח
ביטוח חבויות:
ח
אות הדין
הורא
הביטוח
ח
חוק חוזה
ק "ביטוח
המכונה בחוק
טוח חבויות )ה
אם להוראות חוק חוזה ההביטוח ,בביט
בהתא
התיישנה
עה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת ככל עוד לא ה
אחרייות"( ,התביע
קובע חוק זה ,כי ביטוח חבויוות מכסה
ע
עת הצד השליישי נגד המבווטח .כן
תביע
טח לשאת בבשל חבותו ,אף אם
הוצאות משפפט סבירות שעל המבוט
גם ה
מעל לסכום ההביטוח.
אות אלה הן מ
הוצא
6.1.33.2
ביטוח רכוש
ח
אות הדין
הורא
טוח( )דמי עמיילות מרביים בביטוח
על שירותים פייננסיים )ביט
תקנות הפיקוח ל
שע"ג2012-
הלוואה לדיור( ,התש
ה
מבנה אגב
ה
העמילות
אשר מסדירות את גובה דמי ה
בחודדש אוגוסט  ,20112פורסמו ההתקנות ר
ה לדיור
טוח מבנה אגב הלוואה
ביים שישולמו לסוכני ביטוח בביט
המרב
א הגינות
מי עמילות ננועדה לוודא
מעותן בתקננות .קביעת תקרה לדמ
כמשמ
משולמים
מי עמילות המ
בקביעת דמי עמיללות ,למנוע פפערים לא סבבירים בין דמ
שולמים בחוזזי ביטוח מבבנה דירה
טוח אגב הלווואה לדיור ללבין אלו המש
בביט
תקרת דמי העמילות
התייקרות הפפרמיה שישללם מבוטח .ת
אחריים ולמנוע ה
ה לשיעור
כבטוחה להלוואה לדיור ,הוגבלה
ה
בעבור ביטוח מקייף לדירה ,הננדרש
ח .על אף
עד  ,20%כוללל מע"מ ,מדדמי הביטוח שגבה המבטח מהמבוטח
של ע
המרביים,
דמי העמילות ה
האמוור ,נקבעו הווראות מעבר  ,ובהן מדרג בשיעור י
מילות המרבייים ,כאמור ,יהיו בשיעור של 30%
פן שבשנת  20113דמי העמ
באופ
סו לתוקף ביוום  1בינואר .20133
עור של  .25%התקנות נכנס
ובשנת  2014בשיע
ח בביטוח
תודות ביטוח
טוח()חישוב עת
על שירותים פ יננסיים )ביט
תקנות הפיקוח ל
כללי(( ,התשע"ג") 20113-תקנות חישוב עתודוות"(
לענייין זה ראה פיררוט בסעיף  9.2..3להלן.
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הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 6.1.4שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
ת ביטוח
משפטי ,בין היתר ,בנוגגע לפוליסות
חשופה לשינויים באקלים המ
ה
החחברה
שווקת .לאור התפתחות האקלים
אי משרה אוותן היא מש
דיררקטורים ואחריות נושא
ת דרישה
המשרה בהן ,ניכרת
ה
שפט ביחס ללחברות ולנוושאי
קת בתי המש
שיפוטי ופסיק
הש
ם ונושאי
אחריות מקצוועית וכן לכיסוי ביטוחי לדירקטורים
לכיסוי ביטוחי בא
י
מווגברת
שרה.
מש
בננוסף ,בחודש ינואר  2011פפורסם חוק יייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערךך )תיקוני
כולל רשימה שלל הפרות
ע"א ,2011-אשר מסדיר ההליך אכיפה חדש ה ל
חקקיקה( ,התשע
שאותם אוכפת רשוות ניירות עררך  -חוק
ם
חוקים המרככזיים
מננהליות ביחס לשלושת הח
לא ניתן להערייך ,בשלב
ת משותפות בבנאמנות .א
חוק השקעות
נייירות ערך ,חווק הייעוץ ,וח
שרה וביטוח אחריות
ביטוח נושאי מש
ח
ת ענף
עת החקיקה על רווחיות
זהה ,את השפע
ההליכים(
ם ברי ביטוח )במובחן מעללויות ניהול ה
מוטלים אינם
מקקצועית .מחדד ,הקנסות המ
ת לחברת
צפוי להקטין הלליכים משפטיים בעלי הוצצאות גבוהות
י
וממסלול האכיפה הנ"ל
שרה בהם
תאגידים ונושאי מש
ם
ת התביעות נגד
הבביטוח .מאידךך ,תיתכן עלייה בשכיחות
שות לני"ע.
אכיפה של רש
ביל להליכי א
תוגשנה במקב
שת
המבוסס על פעילותה שלל החברה
העערכות החברה הנ"ל הינן מידע צופה פני עתיד ה
להתממש עקב אופן ואופי הפעיילות של
ש
ערכות אילו עלולות שללא
תחום זה .הע
בת
שות ני"ע.
בביהמ"ש ומדיניות ההאכיפה של רש
ש
הממחלקה הכלכלית
מהרחבת
שק .בין היתר ,כתוצאה מ
שפע מהמצב הכלכלי במש
הבביקוש לביטוחי רכוש מוש
את בהקמת עסקים חדשים ומגידול בבמחזור הפעיילות של
קית המתבטא
הפפעילות העסק
עססקים קיימים.
החודשים הראשונים של שנת
ם
עת
של חברות הבביטוח ,בתשע
לדוחות הכספיים ש
ת
בההתאם
קופה המקביללה בשנת
סות בתחום לעומת התק
 20112חל גידול של כ 6% -בבהיקף ההכנס
של כ 5.7 -מיליארדי ש"ח .לפרטים בדבבר הפרמיות של הקבוצה בתחום,
 20111לרמה ל
ראאה סעיף  4.44.2.4לדוח הדירקטוריון.
רוווחיות
טיים ולכן
הדירות ,הנכללל בביטוח ררכוש ,הינו מווצר הנמכר לללקוחות פרט
בעעוד שתחום ה
מקצועיות
מאיכות השירות ומ
ת
ש מושפעים יותר
מווטה שיקולי מחיר ,שאר ענפי הרכוש
קבוצה ,הואיל ומדובר בללקוחות עסקייים המתייעצים לעיתים עעם יועצי
החחיתום של הק
ביטטוח.
לדוח הדירקטוריוןן.
ם ,ראה סעיף  4.4.2.4ח
קבוצה בתחום
הרווח של הק
לפפרטים בדבר ה
ה
בהסדרי ביטוח
י
 6.1.5שיננויים
משנה בתחום
הלן.
ראה סעיף  6.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
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שירותים
 6.2מוצרים וש
6
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
 6.2.1ביטטוח חבויות
 6.2.1 .1כללי
מבוטח בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה בשל
ענפי החבויות מככסים את המ
הנזיקין.
ט מתוקף הוראות פקודת ה
אחרייותו מתוקף ככל דין ,ובפרט
תן לערוך על פי אחד משני בסיסי שיפווי:
חי חבויות נית
ביטוח
קיומו של
מכוסה הוא ק
נשוא החבות המ
א
- (Occu
urrence Ba
בסיס אירוע )asis
ס
במשך תקופת הביט
ך
אירוע הנזק
ע
טוח.
 - (Claנשוא החבות המככוסה לפי
עה )aims Madee Basis
בסיס הגשת תביע
ס
קופת הביטוח ,ובתנאי
שת התביעה ללחברת הביטוח במשך תק
בסיס זה הוא הגש
ס
בתוך תקופת הבביטוח או
ך
אף הוא
תביעה נופל א
שהוביל להגשת הת
ל
שהאירוע
בתוך תקופה רטרוואקטיבית שההוגדרה בפוליסה.
הקבוצה בענף החבויות ,הינם כדדלקמן:
ה
צרים המרכזייים אותם מש ווקת
 6.2.1 .2המוצ
אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
ו
ביטוח חבות מעבבידים  -כיסווי למבוטח בבגין
ח
סעיף  6.1.2.1לעיל .ניתן ללרכוש ביטוח זה כמוצר עצמאי או
לעובד כמפורט בס
סת ביטוח דדירה או
עסקית ,פוליס
סת מטריה ע
סגרת פוליס
ככיסוי נוסף במס
של מספר
עבודות קבלנייות .דמי הבייטוח נקבעים כפונקציה ש
סה לביטוח ע
פוליס
מועסקים ,הייקף שכר
המרכזיים שבבהם  -מספר העובדים המ
תנים ,כאשר ה
משת
האחריות
העבוודה השנתי שמשלם המ עסיק ,סוג פפעילות המעעסיק ,גבול ה
קיימים בעסק וכדומה.
עי ההגנה הק
מבוטח ,אמצע
הרצווי ,ניסיון התבביעות של המ
ע .הגשת התבביעה יכולה ללהיעשות
ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע
ח
שנות.
לאחר תקופת הבייטוח בתוך תקקופת ההתייש
ר
חריות כלפי צצד שלישי מככסה את
שלישי  -הפוליסה לביטוח אח
י
ביטוח צד
ח
רכוש שנגרמו לצצד שלישי
נזקי גוף או ש
טח על פי כל דין ,בגין י
תו של המבוט
חבות
ט בסעיף
שימוש ברכב מנוועי( ,שאינם עובדי המבווטח ,כמפורט
ש
)שלא בגין
א
כמוצר עצמאי או ככיסוי נוסף במסגרת
ר
ניתן לרכוש ביט וח זה
ן
 6.1.2.1לעיל.
סגרת פוליסה לביטוח
סת ביטוח דירה או במס
עסקית ,פוליס
סת מטריה ע
פוליס
ם ,כאשר
מספר משתנים
ח נקבעים כפוונקציה של מ
עבודות קבלניות .דמי הביטוח
האחריות
מבוטח ,היקף פעילות המבבוטח ,גבול ה
המרככזיים שבהם  -עיסוק המ
מפגעים או סיכונים
התביעות שלל המבוטח ,חשיפה למ
הרצווי ,ניסיון ה
אמצעי ההגנה הקייימים בעסק ווכדומה .ביטווח זה נערך בבדרך כלל
י
סביבתיים,
על בסיס אירוע.
ביטוח אחריות מקצועית  -בייטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
ח
תו היא נזק לצד שלישי כמפורט
כשל בביצוע חובבתו המקצועעית שתוצאת
סה עצמאית או כפוליסה משולבת
בסעייף  6.1.2.1לעייל .ביטוח זה נמכר כפוליס
בפוליסה אינו מכסה מעשים מכווונים של
ה
אחריות מוצר .הכייסוי
ת
ביטוח
עם ב
סוקו של
על דמי הביטווח הוא עיס
המבווטח .המשתננה העיקרי המשפיע ל
הרצוי ,ותק במקצוע,
גבול האחריות ה
ל
המבווטח ,כאשר גגם להיקף ה פעילות,
של המבוטח והתחום
מספר העובדים ,מחזור ההכננסות ,ניסיון התביעות ש
ר
השפעה ניכרת על תעריף דמי הביטוח.
ה
שיפוט
הטרייטוריאלי של הכיסוי והש
ת תביעה.
על בסיס הגשת
ביטוח זה נערך ל
ח
של המבוטח בגין נזק
את חבותו ש
המוצר  -ביטווח המכסה א
ביטוח אחריות ה
ח
צרים שיוצרו על ידו כמפוורט בסעיף  6.1.2..1לעיל .בביטוח זה
שנגררם על ידי מוצ
מקצועית.
צמאית או כפפוליסה משוללבת עם ביטווח אחריות מ
נמכר כפוליסה עצ
ר
ח ,כאשר
עיסוקו של המבוטח
ו
הביטוח הוא
ח
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי
הנדרשת,
טרואקטיבית ה
התקופה הרט
גם להיקף הפעילוות ,קיום פעיילות ייצוא ,ה
טוריאלית
תחולה הטריט
גבול האחריות הררצוי ,ניסיון ההתביעות של המבוטח והת
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ח .ביטוח זה נערך ,בדרך כלל ,על
עה על תעריףף דמי הביטוח
הכיסוי השפע
של ה
עה.
בסיס הגשת תביע
ס
אי משרה
קטורים ונושא
דירקטורים ונושאי מש רה  -ביטוח המכסה דירק
ם
ביטוח
ח
חוקית שהופרה עלל ידי הדירקטורים ונושאי המשרה בתוךך תקופת
ת
בשל חבות
בשילוב עם ביטוח אחריות
ב
טוח .ביטוח זה נמכר כפולליסה עצמאית או
הביט
לחברות פיננסיות ווחברות היי-טק בלבד .דדמי הביטוח בענף זה
ת
מקצוועית
האחריות
מרכזיים מבינניהם :גבול ה
ם ,כאשר המ
ספר משתנים
ססים על מס
מתבס
של החברה ,הררכב בעלי
תחום העיסוק ל
ם
מבוטח,
הרצווי ,ניסיון התבביעות של המ
המניות ,המבנה ווהחוסן הפינ נסיים של החברה והיות החברה ציבבורית או
פרטית .ביטוח זה נערך בדרך ככלל על בסיס הגשת התביעעה.
של עד שנה.
סה לתקופה ש
הינו לרוב פוליס
ביטוח חבויות נ
ח
ביטוח רכוש
ח
6.2.1 .3
ביטוח הרכוש: :
ח
הקבוצה בענף
ה
צרים המרכזייים אותם משוווקת
המוצ
סות לביטוח דדירה
פוליס
מבוססות
סוגים של פולליסות ביטוח מבנה ותכוללה לדירה )המ
לקבוצה שלושה ס
על הפוליסה התקנית דירה כמ פורט בסעיף  6.1.2.2לעיל((:
תכולת דירה המבוסס על הפוליסה
 - TOP HOUפוליסה לבייטוח מבנה ות
USE
הכוללת שירוות תיקון
התקנית דירה .המוצר מכיל חבילת כיסויים רחבה ה
מכשיירי חשמל ,שירות ביקור ררופא ,שירותי חירום וכו'.
מבוססת על הפוליסה
ח מבנה ותכוולת דירה המ
רימון דירות  -פולליסה לביטוח
ן
ם נקובים.
מכסה סיכונים
התקנית דירה ,המ
היתר ,על פי ניסיון התבייעות של
דמי הביטוח בענפים אלו נקבבעים ,בין ה
סיכון של העעסק ,האסטרטגיה העסקית של החברה וסכום
המבווטח ,רמת הס
סיכון עורכת החברה סקרי סיכון
על מנת להעעריך את הס
טוח הרצוי .ע
הביט
עת.
מוקדדמים מעת לע
ביטוח תאונות אישיות )טווח קקצר(
ח
6.2.1 .4
אם להעדפות המבוטח
בסכום נקוב בהתא
ם
ביטוח תאונות איישיות מעניק פיצוי
ח
או למות
ו/או קבועה( ו/א
ו
אונתיים הגוררמים לנכות )זמנית
בשל אירועים תא
גם פיצוי שבועי בגין אובדן כושר
המבווטח .בנוסף ,כולל הכיסווי לעתים ם
מחלה.
עבודה כתוצאה מתאונה ו/או מ
פת הביטוח בבפוליסות אלהה היא בדרך כלל שנתית .הביטוח נמככר בעיקר
תקופ
טים ולעתים גגם במסגרת קקבוצתית.
לפרט
ענפי הביטוח
 6.2.1 .5יתר ע
סעיף  6.1.2.4ללעיל.
לפירווט עיקרי המווצרים ראה ס
תים
 6.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
6
תפלגות הפעיילות של הקבבוצה בתחום )באלפי ש"ח((:
תונים לגבי הת
להלן טבללה הכוללת נת

ם(
פרמיות בררוטו )כולל דמים
שייר עצמי
פרמיות בש
בויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייב
ברוטו
בויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייב
בשייר

2012

2011

22010

843,873
375,223

771,505
358,637

739,626
329,011

465,860

407,291

462,797

223,175

200,515

186,100

ריון.
עיף  4.4.2.4בדדוח הדירקטור
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה
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תביעות המשולמות דירות ,ברוטו )באלפפי ש"ח(:
פילוח הת
2012

2011

22010

פריצה
ת
נזקי צנרת
שריפה
נזקי טבע
אחר
סה"כ תבייעות משולמות
ברוטו
ו
תחייבות בגין חווזי ביטוח
שינוי בהת

32,479
31,419
12,919
5,673
37,224
119,714
7,918

30,889
28,672
17,209
7,180
38,421
122,371
)(12,060

29,,417
19,,574
12,,449
7,,720
37,,149
106,,309
3,,498

התחייבות
סה"כ תשללומים ושינוי בה
בגין חוזי בביטוח ברוטו

127,632

110,311

109,,807

 6.4לקוחות
6
חות מוסדיים .החברה
קיים וכן לקוח
חת לקוחות פפרטיים ,עסק
בתחום בייטוח כללי הקבוצה מבטח
טיביים ישנים של בנקים ללמשכנתאות.
מבצעת חחיתום פרטני לכל מבוטח ,למעט קולקט
ה בתחום
סות הקבוצה
תר מסך הכנס
לקבוצה אאין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות  10%או יות
תחום זה.
מצומצם של לקוחות בת
בוצה תלות בבלקוח בודד או במספר מ
הפעילות וכן אין לקב
של לקוחותיה בתחום ביטווח כללי.
צה על מאפייננים קבועים ש
בנוסף ,לאא ידוע לקבוצ
התפלגות דמי הביטוח מלקוחות בררוטו*:
סוג לקוח
2012

סך הכנסות
שיעור מס
2011

קולקטיביים ומפעלים גדוולים
עסקיים קטנים
ם
פרטיים וללקוחות

13%
87%

15%
85%

סה"כ

100%

100%

ת אחריות .החלוקה בענפפי הרכוש בוצצעה לפי
בוצעה לפי גבולות
ה
בויות
* החלוקהה בענפי החב
סכומי הפפרמיה.
תיק הביטוחי של הקבוצה מוטה לקוחוות עסקיים ק
פרופיל הת
קטנים.
לעומת שיעור חידוושים של
ת
חום מקיף דיררות בשנת  20012עמד על כ86% -
שיעור החחידושים בתח
שנת .2011
כ 90% -בש
מספרר שנות ותק
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
ותק
שלוש שנות ק
למעלה מש
סה"כ

דמי הביטוח באלפפי ש"ח
2012
2010
2011
38,250
39,606
45,652
33,469
34,655
34,910
23,906
27,229
26,854
143,437
146,047
161,123
239,061
247,538
268,539

2012
17%
13%
10%
60%
100%

שיעור מסך הכנסות
2010
2011
16%
%
16%
14%
%
14%
10%
%
11%
60%
%
59%
100%
%
100%

 6.5שיווק והפפצה
6
באמצעות סוכנים עצצמאיים ומשללמת להם
ת
חום
טוח שלה בתח
שווקת את פוליסות הביט
החברה מש
קר כשיעור מדדמי הביטוח.
עמלות מככירה מסוגים שונים ובעיק
התקשרויות עעם סוכנויות בבעלות בנקים ,לעניין ביטוח אגב
ברה קיימות ה
בענף ביטווח רכוש לחב
בחלקו באמצעות הבנקים
ו
ביטוח מקיף דירות ,אגבב משכנתא ,נמכר
הלוואות משכנתא .ב
בפוליסה קקבוצתית.
ת.
חום הפעילות
תו מהווה מעעל  10%מדמי הביטוח בתח
אשר היקף פעילות
לקבוצה אאין סוכן ר
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ראה סעיף  9.7לההלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ה
טו בתחום הפפעילות:
מפרמיה ברוט
להלן פרטטים לגבי שיעור העמלות )ככולל מע"מ( מ

שיעור עממלות ביטוח מפררמיה ברוטו

2012

2
2011

20110

20.7%

200.7%

21.33%

שנה
 6.6ביטוח מש
6
חום מתחדשוות משנה לשננה.
שנה בכל ענפי הביטוח בתח
עם מבטחי מש
התקשרויוות החברה ם
הקבוצה עם מבטחי המשנה ה
ה
קשרת
בתחום הפפעילות ,מתק
שלה בחוזים כללליים מסוג Excess oof
חד מסוג
מאוגדים בחוזה ביטוח משנה אח
ם
מעבידים ,ביטוח צדד ג'
ם
בות
 .Lossעננפי ביטוח חב
מקצועית
שנת הנזק .בענפיי ביטוח אחריות דירקטוריים ,אחריות מ
בוסס על ת
 ,Excesss of Lossהמב
ם הוא על בסיס  ,Excess of Lossהמבבוסס על
שנה נפרד גם
וחבות מווצר קיים הסככם ביטוח מש
תום של הפולליסה.
שנת החית
מגנים על
תקשרת החבברה בחוזים יחסיים ובחווזי  Excess of Lossהמ
בענף ביטטוח רכוש מת
פה.
החברה כננגד קטסטרופ
הסכמי ביטוח המשנה,
אחריות חורגי ם מהגבולות המותרים בה
בעסקים מסוימים ,בהם גבולות הא
ה ,נרכש בייטוח משנה ספציפי
או שהכייסוי הנדרש אינו נכלל בהסכמי בייטוח המשנה
ת הסיכון
סי/לא יחסי( משתנה בהתאם למהות
טוח המשנה הנרכש )יחס
)פקולטטיבבי( .סוג ביט
המשנה.
.
והיצע הכייסוי בשוק בייטוח
טסטרופה ,מגבבילים מבטחיי המשנה
ענפים הכולליים מרכיב קט
בהסכמי בביטוח משנה היחסיים ,בע
הביטוח המכוסה.
ח
מסכום
עור מוסכם מ
את התשללום בגין אירווע בודד בשיע
ם ,ביטוח
ם ,נרכש ,במררבית המקרים
מכרים באמצצעות הבנקים
משכנתא ,הנמ
בביטוחי דדירות אגב מ
טטיבי"(.
משנה ספצציפי )"פקולט
קבוצה עם מבבטחי המשנהה ובפרט התקשרות בהסככם ביטוח משנה רב-
לתיאור ההתקשרות הק
הלן.
ראה סעיף  9.4לה
 Multi-Lה
ענפי Line
 6.6.1ביטטוח חבויות
ה בחוזים
קשרה החברה
המשנה ,לפי  S&Pאו חבברה מקבילה ,איתם התק
דיררוג מבטחי ה
AA- ,AA+
בויות בשנת  20122הינו+, A+, A ,A - :
בעענף ביטוח חב
מד ברמה
הפעילות נאמ
שלה בתחום ה
טחי משנה ש
הקבוצה למבט
ההעברה של סיכון ה
ה
שייעור
מי הביטוח נככון למועד הדדוח.
שלל כ 43% -מדמ
ת ביטוח
מהווה מעל  10%מסך פרמיות
ה
חבויות
מבבטחי משנה שחלקם בפררמיה בענף ח
ח( בתקופות ההמתוארות בדדוח:
בתחום )באלפי ש"ח
ם
הממשנה

2012

ם מבטח
שם
הממשנה
S&P
Swisss
Reinsurancee
-AA
C
Co

מדדינה

פרמיה
ח
לביטוח
משנה

אחוז מכלל
פרמיות
ת
לביטוח
ח
משנה

דירוג

Lloydd's

+A

2011
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח לביטוח
משנה
משנה

2010
אחווז
מכללל
פרמיה
מיות
פרמ
טוח
לביטוח לביט
משנה
משננה

שוויץ

551,085

43%

44,916

46%

42,534

37%
3

ברייטניה

220,794

17%

15,628

16%

18,929

17%
1
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 6.6.2בייטוח רכוש ואחרים
ה בחוזים
קשרה החברה
המשנה ,לפי  S&Pאו חבברה מקבילה ,איתם התק
דיררוג מבטחי ה
ת  2012הינו.AA+ ,A-, A ,A+,AA- :
בעענפי ביטוח רכוש וביטוח וואחרים בשנת
מד ברמה
הפעילות נאמ
שלה בתחום ה
טחי משנה ש
הקבוצה למבט
ההעברה של סיכון ה
ה
שייעור
מי הביטוח נככון למועד הדדוח.
שלל כ 61% -מדמ
 10%מסך
הווה מעל %
רכוש ואחרים מה
ש
מבבטחי משנה שחלקם בפררמיה בענף ביטוח
בתקופות המתוארות בדוח:
ת
ש"ח(
חום )באלפי ש
פררמיות ביטוח המשנה בתח

דירוג
S&P

שם מבטח
ש
ה משנה
Swisss
Reinsurancee
C
Co
-AA

שוויץ
ץ

Everest
st
Reinsurancee
+A
.C
Co

ארה""ב

מדינה

20112
אחוז
מכלל
פרמיה
פרמיות
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה

87,077

33,594

25%

10%

2011
אחוז
מכלל
פרמיה
ת
פרמיות
לביטוח
ח
לביטוח
משנה
מ
משנה

64,2322

38,6755

20%

12%

20010
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה

49,644

33,677

17%

12%

שנה )למעט בבהסכמים
ממבטחי המש
אין עמלות ההמתקבלות מ
בחוזים מסוג זה ,א
ם
כממקובל
פקקולטטיביים(.
שירותים
ם
 6.7ספקים ונוותני
6
קשר עם
תקשרת בהס כמים עם נוותני שירותים שונים בק
בתחום בביטוח כללי הקבוצה מת
פי רוכש הפולליסה.
ת החברה כלפ
התחייבות
רוכשת בעיקר שיררותים נלווים מאת עורכי דין ,חוקרים ,רופאים,
ת
קבוצה
בתחום בייטוח כללי הק
מוסדות ררפואיים ,רואי חשבון ,מהנדסים וספקיים נוספים ,בבין אם לצורך סילוק תביעעות בענף
ספקת שירות אשר רכש מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח
ביטוח חבבויות ובין אם לצורך אס
שירי חשמל בביתיים ושירותי ביקור רופפא.
תיקוני צנרת ,שירותי תיקון מכש
י
שירותי
ובכללם ש
חום זה.
פק כלשהו ,בפפעילותה בתח
לקבוצה אאין תלות בספ
ראה סעיף  9.5לההלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ה
 6.8תחרות
6
ת חברות
הקבוצה בכל חברות הבייטוח במשק .על פי נתוני התאחדות
בתחום זהה מתחרה ה
קבוצת הראל ,קבווצת כלל
ת
בתחום הינן
ם
הגדולות הפוועלות
שלושת חברות הביטוח ה
הביטוח ,ש
אלו ,חלקם ש
וקבוצת ההפניקס .על פי נתונים א
של שלושת הגופים הגדוולים בתחום בתשעת
של שנת  20012עמד על כ 55% -מסך דמי הביטוח ברוטו בדומ
החודשים הראשונים ש
מה לשנה
קודמת.
שנת  2012קבווצת כלל מובבילה בענף ומחזיקה בנתח שוק של
אשונים של ש
בתשעת ההחודשים הרא
הקבוצה מחזיקה בננתח שוק שלל כ12% -
ה
 23%בשנת .201 1
שוק של כ% -
כ 22% -ללעומת נתח ש
מישי בשנת  2011עם נתח שוק של
את בהשוואהה למקום החמ
וממוקמת במקום הרביעי במשק וזא
כ.11% -
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ברות מוצגים בתרשים להללן:
נתוני נתחח שוק לפי חב

מנורה12% ,
קבוצת מ

14%
אחר% ,
איילוון8% ,

כלל22% ,

מגדל11% ,

פניקס13% ,
הראל 19% ,

ת במשק
סקיות השונות
החברות העס
פעת הן מצד הביקוש למ וצרים מצד ה
התחרות בבתחום מושפ
טוח המשנה והשינויים החלים בו
טוח .שוק ביט
חברות הביט
מוצרים של ח
והן מהיצעע ואיכות המ
הגדולים ובעננף ביטוח
הם גורם מרכזי בתחרות .בבנוסף ,בביטוח העסקים ה
בתחום ממהווים אף ם
ת איכות
המחדדת את חשיבות
ת
על ידי יועציי ביטוח ,עובבדה
הדירקטוררים מיוצגים המבוטחים ע
הורדת תעריפ ים .מוצרי הבביטוח הכלוללים בענף הרככוש ,כגון
הכיסוי ובבו בזמן גם יוצרת לחץ לה
קים כיסוי מוורכב ועל
ציפית ומעניק
מומחיות ספצ
ביטוח ימיי ,אווירי ,הנדדסי ואלקטרווני ,דורשים מ
.
הקבוצה.
ססת על איכוות הכיסוי הבביטוחי שמענייקה
כן ,התחרוות בהם מבוס
תחרותי של ה קבוצה הינם :מכירת פולייסות חבויות )במיוחד
את מעמדה הת
הגורמים ההמחזקים ת
חרים של הקבבוצה )למשל פוליסות
ם מוצרים אח
פוליסת אאחריות מעבידים וצד שלישי( ביחד עם
מבוטחים
תן שירות ברמה גבוהה למ
המוצר לצרכי המבוטח ומת
הקבוצה בהתאמת ה
ה
עסק(; מונניטין
שמור על
הלים חיתומיים הבאים לש
ביעות יעיל .בבנוסף ,לחברהה מודלים ונה
הכולל ניההול סילוק תב
שרות בקרה קפדנית ועדדכנית על
רמת הרוווחיות הרצויה המנוטרת על ידי מעררכות המאפש
התוצאות השוטפות.
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ת
 .7ביטוח בריאות
הפעילות
 7.1מידע כלללי על תחום ה
7
שר הינם
מעניק כיסויי ביטוחי בגין אירועים רפואיים אש
ביטוח הבריאות מ
ח
תחום פעעילות
תי הבריאות הנוספים
או מוספים ללסל הבריאו ת הבסיסי וו/או לשירות
ם/משלימים א
תחליפיים
חולים בישראלל.
של קופות הח
)השב"ן( ש
ם מחליפי
חו"ל ,טיפולים
ביטוחי הבבריאות כוללים ,בין היתר ,כיסוי לניתווחים פרטיים בארץ או בח
סל הבריאות הבסיסי
שאינן כלולות בס
ן
מיוחדים בחו"ל ,ת רופות
ם
שתלות וטיפוולים
ניתוח הש
אמבולטוריים רבים ומגווננים.
ם
וכיסויים א
ים המעניקים פפיצוי כספי בבעת גילוי
ם וכן ביטוח ם
כמו כן ,בייטוחי הבריאות כוללים בייטוחי שיניים
שה.
מחלה קש
מקרה שהמבווטח אינו
בנוסף ,ביטטוחי הבריאוות כוללים ביטוח סיעודי ההמעניק למבוטח כיסוי למ
יכול לבצעע מספר פעולות בסיסיות ] ,[ADLבבהתאם לתננאי הפוליסה; וכן ביטוח תאונות
טוחיים עקב תאונה כגון פיצוי במקררה מוות ,נכוות ונכות
אישיות ההכולל מגוון כיסויים ביט
תאונה ,שברים כוויות וכדדומה.
חלקית מת
ת טווח של מספר שנים ולעתים לכלל החיים.
חום הינן פולליסות ארוכות
מרבית הפפוליסות בתח
תיו גם את מרבית פוליסות ביטוח
ת מאחד תחת
ם  1בינואר  ,2012תחום בביטוח בריאות
החל מיום
ועובדים זרים.
ם
חלה
טוח נסיעות ללחו"ל ,דמי מח
הכוללות :ביט
הבריאות )טווח קצר( ה
ם ,ממדיניות הקבוצה
משינויים רגולטוריים
ם
אוד
מושפעים מא
אופי המככירות וסוגי הפוליסות מ
הלקוחות.
ם והעדפות משתנות של ה
ומהצרכים
עילות והשינוויים בו
 7.1.1מבננה תחום הפע
סל הבריאות הבסיסי
מספר רבדים .הראשון  -ס
שיירותי הבריאות בישראל מורכבים ממ
הלן" :סל
הוצאו מכוחו )לה
ו
תי והתקנות אשר
אות ממלכת
בההתאם לחוק ביטוח בריא
ח הסמכה
שני  -שירותי בריאות משללימים בקופות החולים הניתנים מכוח
הבבריאות"(; הש
הבריאות
והשלישי  -ביטוחי ה
י
שב"ן"(;
בריאות ממלכתי )לעיל וולהלן " :ן
בחחוק ביטוח ב
שלים את
הפרטיים נועדו להש
ם
אות
חברות הביטוח .בייטוחי הבריא
ת
צעות
הפפרטיים באמצ
משלימים
נוסף על שירותי הבריאות המ
ף
ת נדבך
הררבדים הראשון והשני בדררך של הוספת
סי.
החולים ולעיתים בדדרך של הוספפה על סל הבריאות הבסיס
ם
בקקופות
תפתח המושפפע משחיקת סל הבריאוות ביחס
הבריאות היננו תחום מת
שווק ביטוחי ה
היתר ,לאור שיפורים
שר הולכים ווגדלים ,בין ה
איים של האווכלוסייה אש
לצצרכים הרפוא
מתם.
באיכות החיים וברמ
ת
שיפור
חלת החיים וש
חום הרפואה ,עלייה בתוח
טככנולוגיים בתח
מלא לצרכים השונים,
תנים מענה מ
שלימים של קופות החול ים אינם נות
שירותים המש
הש
התפתחה
חדים בחו"ל ותרופות .נוככח האמור ,ה
טיפולים מיוח
בעעיקר בנושא השתלות וט
שנים האחרונות מגמה של הרחבת השבב"ן בידי קופוות החולים בגגיבוי חברות הביטוח.
בש
 7.1.2מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם
טחים ,לרבות
חלות על מבט
פעעילות הקבוצה בתחום זה כפופה להורראות הדין הח
ת הוראות
מות מעת
להוראות המפקח ,כפפי שמתפרסמ
ת
התקנות שהווצאו על פיו וכן
חווק הפיקוח וה
לעעת ,כמפורט ללהלן.
ראה סעיף  9.2לפפרק זה.
החלות על הקקבוצה בכלל פפעילותה ה
לממגבלות חקיקה מרכזיות ,ה
ם ביטוח
הקבוצה בפעיילותה בתחום
הוראות הדין המרכזיות ההחלות על ה
לההלן יפורטו ה
ה:
ת שפורסמו בבשנה האחרוננה בתחום זה
קרי ההוראות הרגולטוריות
ברריאות וכן עיק
הווראות הדין
)אא( חוק ביטוח בריאות ממללכתי ,התשנ"דד1994-
שראלי זכאי לשירותי
כי כל אזרח יש
שנכנס לתוקף בחוודש ינואר  ,19995קובע י
ס
חווק זה,
ם על ידי
שירותים אלה ניתנים
ם
חוק.
ברריאות המפוררטים בסל שיירותי הבריאוות מכוח הח
קובע כי קופות החולים מחווייבות כלפי מי שחבר בהן למתן
ע
קוופות החולים .החוק
ת רפואי,
הבריאות הכללולים בסל ,בבאופן שיינתנו בישראל ,לפפי שיקול דעת
מללוא שירותי ה
ם חריגים,
ממקום מגורי המבווטח .במקרים
ם
סבירה ,בתוך זמן סביר ובמרחק סביר
,
באאיכות
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התשנ"ה-
מדינת חוץ( ,ה
)שירותי בריאות במ
י
קנות ביטוח בריאות ממללכתי
הממפורטים בתק
קון החוק
לקבל מימון לשיררותים רפואיים בחו"ל .בבהתאם לתיק
ל
מבוטח
 ,19995עשוי המ
ם נוספים
שב"ן .לפרטים
למבוטחיהן תוכניות ש
ן
שאיות להציעע
האאמור ,קופות החולים רש
אה סעיף
מסגרת תוכנייות השב"ן רא
ם הניתנים במ
חס לשירותים
בדדבר הגבלות והרחבות ביח
 7.11.1לעיל וסעיף  7.4להלן.
הוראות למצצב רפואי
בחוזה הביטוח( )ה
ה
תנאים
סקי ביטוח )ת
)ב(( תקנות הפיקוח על עס
קוודם( ,התשס"ד2004-
 9.2.3להלן.
9
ראאה סעיף
התשס"ט-
בריאות קבוצתי( ,ה
ת
ם )ביטוח( )בביטוח
קוח על שירוותים פיננסיים
)ג(( תקנות הפיק
20009
ת ביטוח
ם ביחס לאופפן בו ינהל מבטח פוליסות
קווים כלליים
בממסגרת התקננות ,נקבעו ק
הפוליסה,
מגבלות על זהות בעל ה
תיות הנמכרוות על ידו ,ובכלל זה :מ
ברריאות קבוצת
מבוטחים,
ם ,מספר מיננימאלי של מ
הננחיות ביחס ללחובות בעל הפוליסה כללפי המבוטחים
עם ההצטרפות לביטוח,
מבוטחים ם
ש להמציא למ
מגגבלות על סככום הביטוח ,מסמכים שיש
חיידוש הביטוח וכן חובת הוודעה על שינווי בדמי ביטוח ,מתן אפשררות למבוטח להמשיך
מסוימים שיורה המפפקח ,אופן גבביית דמי
ם
טוח פרט במקקרים
קבוצתי כביט
ת הביטוח הק
את
ת.
סה הקבוצתית
הבביטוח ואופן נניהול המידע ביחס לפוליס
התשנ"א-
הבטחת תנאיים הוגנים( ,ה
שלא כדין וה
סור העסקה ש
) ד( חוק עובדים זרים )איס
19991
ק
לעובד זר
ד
טלת החובה ללהסדיר
עלל פי החוק ,על מעביד מוט
המועסק על ידו ביטווח רפואי
שייכלול סל שיררותים לפי קבביעת שר הברריאות בצו.
חווזרי מפקח
ח סיעודי.
צמבר  ,2012פרסם המפק ח חוזר בעניין עריכת תוכנית לביטוח
) א( בחודש דצ
ת תכנית
החוזר נועד לעדכן וללהחליף חוזררים קודמים בנושא שענניינם "עריכת
תר ,פירוט
מדריך לקונה בביטוח סיעודי" .החוזר ככולל ,בין הית
סיעודי" ,וכן "מ
לביטוח ס
הביטוחי המינימאלי בתכנית לביטוח סיעודי ,הוראות לענניין אופן
י
תנאי הכייסוי
ה ובעיקר
הנוגעים לקביעת הפרמיה
מכירת פווליסה לביטוח סיעודי וככן עקרונות ה
בפרמיה משתנה .עודד הוגדרו
ה
הוראה בדדבר הפסקת שיווק מוצר פוליסה סיעוודית
מקרה ביטוח סיעעודי ונקבע ככי סטייה
ה
בחוזר ,סטנדרטים מינימאליים לקקביעת
מפקח על
שור מראש ובבכתב של המ
אך ורק באיש
שנקבעו אפשרית א
ו
מהסטנדררטים
אר  2013המפפקח פרסם טיוטת תיקון ללחוזר זה על פיו קיים
בחודש פברוא
הביטוח .ב
סת בסיס .בחודש יולי  ,20012פרסם
על מכירת פוליסה "משלימהה" ללא פוליס
איסור ל
חלות קשות .הטיוטה
טיוטת חוזר שעניינה ערריכת תכנית לביטוח מח
המפקח ט
ח הגדרות בתככניות ביטוח מחלות קשות )להלן,
כוללת ,ביין היתר ,עקררונות לניסוח
ת כאמור
תאמת ההגדררות בתכניות
סקה זו" :תככנית"( והנחי ה לצורך הת
לצורך פס
ח המציג
מקובלות כיו ם ,וזאת ,ביין היתר ,באמצעות נספח
להגדרות רפואיות המ
ה מפרטת
ושינויים הנדרשים בבהן .הטיוטה
ם
במספר הגדרוות הנהוגות ככיום
ליקויים ב
תכנית כאמור .עווד על פי
ת
מסגרת
שר תיכלל במ
מינימלית של מחלות ,אש
רשימה מ
לחמש שנים ,לכלל הפחות,
ש
לבחון אחת
ן
צע לחייב מבבטחים
עקרונות הטיוטה ,מוצ
אם להגדרות רפואיות
תכנית ,בהתא
את הצורך בעדכון הגדרת מחלה ההמפורטת בת
מקובלות ,וכי היא תננוסח כך שללכל הפחות ייכוסו מקרים קשים ושכייחים של
,
תביעות יתבצצע בהתאם להגדרות
חלה .כמו כןן ,מוצע כי גם יישוב ת
אותה מח
אינטרנט של המבטח.
סגרת אתר הא
המעודכנוות וכי לעקרונות יינתן גיללוי נאות ,במס
התחולה המוצעת של הטיוטה היננה מדורגת ,על פוליסות שישווקו אוו יחודשו
מאותו מועד ייחויב מבטח למכור תכניות ביטוח
מיום  1באפריל  ,20133והחל מ
החל ם
הוראות החוזזר.
קנה אחד עם ה
שיעלו בק
סם המפקח חוזר המסדייר את התוכניות לביטוח שיניים.
) ב( בחודש יווני  ,2012פרס
סים ,בין
חדש מציג עקרונות לערייכת תכניות לביטוח שינייים ,המתייחס
החוזר הח
ממשק בין מבבטח כמנהל התביעה לביין רופא שינייים כמטפל בבמבוטח,
היתר ,למ
אי ביטול
טפל או המרפפאה וכן לתנא
ת הרופא המט
שרות למבוטח לבחור את
למתן אפש
סה טיפולים שבוצעו
הפוליסה על ידי המבבוטח .עוד קוובע החוזר ,כי מבטח יכס
ם לתנאי
טוח ,או במועד מאוחר ייותר ,בהתאם
תקופת הביט
בתוך  90יום מתום ת
בכך ,לקבל טיפוול חלופי
,
המעוניין
מורה לאפשרר למבוטח ה
ביטוח ,וכן מ
תכנית הב
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לטיפול המכוסה בפולייסה ,בתנאי ם המפורטים בחוזר .על המבטח נאסר להשפיע
של דחיית תבביעה או דחיית ערעור
צועי של הרופפא ובמקרה ש
שיקול דעתו המקצ
ל
על
עה מנומקת ווחתומה על יידי רופא
מבוטח הודע
על בסיס רפואי ,תשללח החברה למ
חברת הביטווח באשר
חוזר הנחיות לגבי הגילוי הנאות של ח
השיניים .עוד כולל הח
רשימת רופאי השייניים שבהסדדר ,על פי
ת
המוצע בתוכנית וללהצגת
ע
פולים
לסל הטיפ
של החברה .הורראות החוזר ייחולו על
מסגרת אתר ההאינטרנט ל
מומחיותם ותארם ,במ
ם
אוקטובר  .22012תוקפו
החל מה 1 -בא
פוליסות ללביטוחי שינייים שיימכרו או יחודשו ה
מקרה של דחייית תביעת מבוטח או ערעעור ,החל
הסעיף הקובע חובבת הנמקה במ
ף
של
מה 1 -ביננואר .2013
חוזר ביטוח סיעעודי קבוצתי  -מתווה
ר
) ג( בחודש מרס  ,2012פררסם המפקח טיוטת
משרד האוצרר לטיפול
תווה מטעם מ
למבוטחים מבוגרים .הטיוטה דנה בהצעת מת
ם
מבוטחים
במבוטחים מבוגרים ))בני  60ומע לה ביום  31בדצמבר  ,(20112שהיו מ
ם
סיעודי קבוצתי בחברות הביטוח במועד הקובע ) 1באפריל  2010או
בביטוח ס
חידוש הפוליסות ההקבוצתיות ללגביהן .בחודש ינואר  20013הועבר
ש
לאחריו( ,ואופן
המתווה של הביטוח
אי פוליסת ה
חברות הביטוח ב ו פורטו תנא
ת
מנהלי
מכתב למ
ת הפעלת פווליסת המתווה .עוד צוייין כי כל
הסיעודי הקבוצתי ,לררבות תוכנית
אימה של תקנות ייעודיות ווחוזר נלווה.
מכתב יעוגן בבהסדרה מתא
האמור במ
תמהיל הלקוח
 7.2שינויים בבהיקף הפעילוות בתחום ,ברווחיותו ובת
7
חות
 7.2.1היקקף הפעילות
של חמש חבררות הביטוח הגדולות ,בת
לדוחות הכספיים ש
ת
תאם
בהת
תחום ביטוח בריאות,
סך של כ-
בתחום עמדו על ס
ם
הראשונים של שנת  ,20112הכנסות הענף
ם
שעת החודשים
בתש
בתקופה המקבילה אשתקד,
ה
ש"ח ,לעומת סך של כ 4,4000 -מיליוני ש"ח
 5,0007מיליוני ש
ש"ח בהיקף דמי הביטוח.
 607מיליוני ח
עליייה של כ6 -
לפיירוט הכנסות הקבוצה מפררמיה בתחום ,,ראה סעיף  4.4.33לדוח הדדירקטוריון.
 7.2.2רווחחיות
מרבבית תוכניות ביטוח הברריאות הינן ללתקופות ארוכות ,וככאללו מושפעות מהנחות
ת ,ביחס
בהנחות ובהערכות האקטואריות
ת
משך חיי הפפוליסה .שינוויים
אקטטואריות ,במ
המתאפיין
סקיות .בביטווח סיעודי ,ה
תוצאות העס
הותית על הת
לסייכון ,עשויים להשפיע מה
רזרבות בסכומים נניכרים ,להכננסות מהשקעות קיימת השפעה מהוותית על
ת
בצבבירת
חיות בתחום.
תוצצאות העסקיוות ועל הרווח
לדוח הדירקטוריון.
חום ,ראה סעעיף  4.4.3ח
לפיירוט רווחיות הקבוצה בתח
 7.2.3תמ היל לקוחות
עיף  7.8.3להללן.
לפררטים ראה סע
עילות והשינוייים החלים בהם
קריטיים בתחום הפע
ם
 7.3גורמי הצללחה
7
היתר ,איתור הצרכים
הפעילות הינם ,בין ה
ת
חום
קריטיים בתח
להערכת ההקבוצה ,גוררמי הצלחה ק
ת השיווק
לצרכים אלו ,יכולת
ם
של הלקוחחות בתחום הבריאות ויככולת פיתוח מוצרים העונים
חות חדשים ,רמת שירוות גבוהה לללקוח ,סילווק תביעות ביעילות
וההפצה לגיוס לקוח
בתחום זה.
ם
השירות ושיפוור מערכות המידע
ובמקצועייות תוך שמיררה על רמת ה
תחום הפעילות
ם
 7.4תחליפים למוצרי
7
ם על ידי
תחליפיים המסופקים
ם
לחלק מההכיסויים המוצעים בתחוום הפעילות ישנם מוצרים
של השוק
שויים להשפיע על גודלו ש
אות הבסיסי או בשב"ן עש
קופות החחולים .שינויים בסל הבריא
תביעות.
ם הפעילות וככן על ההוצאוות לסילוק הת
הכיסויים המווצעים בתחום
הרלבנטי ,כמו גם על ה
תחום
 7.5מבנה התחחרות והשינויים שחלו בת
7
סעיף  7.12להללן.
תחום ראה ס
תחרות והשינויים שחלו בת
לפירוט בדדבר מבנה הת
ביטוח משנה בתחום
ח
 7.6שינויים בבהסדרי
7
ה בנושא
אות .להרחבה
טוח משנה בבתחום הבריא
שינויים בהסדרי ביט
ם
במהלך תקקופת הדוח ,חלו
הלן.
סעיף  7.10לה
שנה ראה גם ס
ביטוח מש
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שירותים
 7.7מוצרים וש
7
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
דוח זה בלבד וללא ישמש
המפורטים בכל פוליסהה .התיאור הינו לצרכי ח
ם
ם הם התנאים
והמחייבים
לפרשנות הפוליסה.
 7.7.1ביטטוח סיעודי
מתנה של
חר תקופת המ
ונקבע מראש לאח
ע
תוככנית המעניקה למבוטח פייצוי חודשי ההמוגדר
ספר חודשים החל ממועד מקרה הביטווח )מועד בו המבוטח איננו יכול לבצעע פעולות
מספ
הגדרות בפולליסה( ,ולמשךך תקופת
סיות  ,ADLככולן או חלקקן בהתאם לה
יומ יומיות בסיס
שתה .הפיצוי כאמור משוולם כל עוד המבוטח
סה ,עם רכיש
הפייצוי כפי שהוגדרה בפוליס
ה.
אך לא יותר מהתקופה הנקקובה בפוליסה
במצצב סיעודי ,א
פוליסות קבוצתיות לביטוח
ת
קיימות גם
ת
טיים.
פולליסה זו נמכררת בעיקר ללקוחות פרט
מעסיקים ,ולעעתים בשיתווף וועדי
פוליסות מסוג זה משווקות ב דרך כלל למ
ת
סיעעודי.
למקרה סיעודי.
ה
את עובדיהם בבכיסוי
עובבדים ,המעוניינים לבטח א
קשות
 7.7.2ביטטוח מחלות ק
ה
חה למבוטח פיצוי כספי במקרה של אבחון
פולליסה המבטיח
מחלה קשה מתוךך רשימת
ת ללקוח
על ידי חלוקהה לארבע קבווצות של מחללות ומאפשרת
מחללות מוגדרת המאופיינת ע
תבייעה נוספת ללאירוע של גגילוי מחלה קקשה ובתנאי שאינה כלוללה בקבוצת המחלות
אם לתנאי הפפוליסה.
הראאשונה ובהתא
ת לביטוח
קיימות גם פוליסות קבוצתיות
ת
ם ,אך
קוחות פרטיים
נמכרת בעיקר ללק
ת
הפווליסה
את עובדיהם בביטוח מסווג זה.
סיקים שמעונניינים לבטח א
אמצעות מעס
מחללות קשות בא
 7.7.3ביטטוח לכיסוי הוצאות רפואיות
אלו מבוסס עעל מודל ל
הביטוחי בפוליסות א
י
הכייסוי
של שיפוי בגין הוצאות רפואיות עד
הנקובה בפוליסה .ללעיתים ,מתוווסף לכיסוי הביטוחי מררכיב של פיצצוי כספי
ה
לתקקרה
בפועל.
.
שאאינו תלוי בהוצאות
סוגגי הכיסויים שניתן לרכווש הם ,בין היתר :כיסווי לתרופות שאינן כלוללות בסל
תוחים פרטייים בארץ
מיוחדים בחו"ל ,נית
ם
הברריאות ,השתלות איברים בחו"ל ,טיפוולים
רופאים מומחים ושירותים
ם
ובחחו"ל ,טכנולווגיות מחליפות ניתוח ,ההתייעצויות עם
אבחנתיות ,בבדיקות הריון ,טיפולים ברפואה
כגון בדיקות א
ן
מגוונים
אמבבולטוריים מ
אשפוז ממחלה ,פייצוי בגין ימיי החלמה
ז
שלימה ועוד .כמו כן ניתן לרכוש פיצויי בגין
מש
קור רופא
טיבי בבית חוללים וכתבי שיירות כגון ביק
בגין אשפוז בלתי צפוי/אלקט
בביית ,פיצוי ן
ברפואת שינייים ועוד.
ועז רה ראשונה ב
קבוצתיים
ביטטוח המכסה הוצאות רפואיות נמכר ההן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות ק
המכסה הוצאות רפוואיות לעובדייהם.
ה
באממצעות מעסיקים שמעונייינים לרכוש בביטוח
 7.7.4ביטטוח שיניים
ם (1) :מוצרר ששווק
של הקבוצה ההם משני סוגים עיקריים
לביטוח שיניים ל
ח
תכנניות
סוי לרפואה משמרת ,הככולל ,בין
ללקקוחות פרטייים )עד ליום  ,(1.10.2012המעניק כיס
ם הכולל
ללקוחות קולקטיביים
ת
שווק
תר ,סתימות ,ניקויי אבן ועקירות; ) ( 2מוצר המש
הית
משקמת פריוודנטליים
עד רפואה מ
חל מרפואה משמרת וע
מגווון רחב של כיסויים הח
ואוורטודנטיים.
אישיות לזמן ארוך
 7.7.5ביטטוח תאונות א
ת ,נכות,
אשר גרמה למוות
ר
מעניקה פיצוי כספי בעת תאוננה בארץ או בחו"ל
ה
התככנית
שב רים ,כוויות ,אשפוז בבית חולים וסיעווד.
כוללת חבילת כיסויים נוספי ם בעת תאונה :אחות פרטית בעת אשפוז,
ת
תכנית
הת
הווצאות פינוי באמבולנס ,הוצאות שההייה של קרווב משפחה בבקרבת בית החולים,
מים ועוד.
שיניים משקמ
טייפולי פיזיוטרפיה ,טיפולי ש
עד גיל .80
קת בעיקר לללקוחות פרטי ים בתוקף ד
הפפוליסה משווק
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 7.7.6ביטטוח נסיעות ללחו"ל
טחים במהלך שהותם
מעניק סל של ככיסויים ביטוחיים למבוט
ק
ביטטוח נסיעות לחו"ל
מחלות ,תאונות ואירועים רפואיים שונים ,כמו
בחוו"ל .הסל כוללל ,בין היתר ,כיסוי בגין מ
ה.
גם נזקים לצד 'ג' ונזקי כבודה
קובה בימים ,בהתאם
אלה היא בדדרך כלל קצררת טווח ונק
תק ופת הביטוח בפוליסות א
לתקקופת שהיית המבוטח בחוו"ל.
 7.7.7ביטטוח רפואי לע
עובדים זרים וותיירים
של תושבי חווץ המגיעים לארץ כעובדיים )לעיל
על מנת לענות על צורכיהם המיוחדים ש
זה חובת ביטווח רפואי
חדת לעניין ה
קבעה הממשלה בבחקיקה מיוח
ה
ולההלן" :עובדים זרים"(
ת ביטוח
שווקת תכנית
בצו .הקבוצה מש
.
ביד תוך הגדדרת כיסוי מיינימאלי
החללה על המעב
שווקת באמצעעות סוכנים מורשים
לעוובדים זרים בהתאם לדרישות הצו .ההפוליסה מש
השאר ,כיסויי למימון
ם .הביטוח כולל ,בין ה
צות באמצעוות מעבידיהם
לפררטים ולקבוצ
חדר מיון )גם אם לא
לרבות הוצאות ח
ת
שראל,
חולים ציבורי ביש
ם
הוצצאות אשפוז בבית
מרץ ,תרופות בהתאם
ח ורופא מרדיים ,טיפול נמ
ניתוח ,שכר מנתח
,
באשפוז( ,חדר
,
מלוווה
ס ממקום
המבוטח באמבולנס
ח
קות ,מימון ההוצאות העבברת
לסלל התרופות ,ייעוץ ובדיק
סה עבור המבבוטח במידה והמבוטח איננו מסוגל
האיירוע לבית החולים ומימון כרטיס טיס
לעבבוד עקב מחלה .בנוסף ,נניתן להוסיף לפוליסה זו ,פיצוי חד פעעמי למקרה מוות או
המוצא.
תאונה ,טיפול חירום בשינייים והעברת גופה לארץ ה
ת צמיתה מת
נכות
ח הוצאות רפפואיות לתייררים השוהים בישראל.
משווקת הקבוצה פווליסה לביטוח
ת
כמוו כן,
אך מוגבל בסככום מקסימאללי.
בעיקרו לביטווח הניתן לעובבדים זרים ,א
כיססוי זה דומה ב
 7.7.8ביטטוח דמי מחללה
הקבבוצה משווקת ביטוח דמ
מי מחלה המככסה את חבותו של המבבוטח )המעסייק( כלפי
עובבדיו לתשלום ימי מחלה .בהתאם להו ראות הדין )ח
חקיקה ,תקנוות ,הסכמים קיבוצים
עובדים לעניי ן זה.
עניין זכויות ע
וצו וי הרחבה( לע
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תים
 7.8פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
7
טות להלן:
ת ביחס לתקופות המפורט
תחום הפעילות
קריים לגבי ת
 7.8.1להללן נתונים עיק
באאלפי ש"ח

2012

2011

22010

פררמיות ברוטו
צמי
פררמיות בשייר עצ
שלומים ושינוי בהתחייבויות בגגין חוזי
תש
ביטטוח ברוטו

434,843
331,550

370,184
268,330

347,855
252,265

416,977

239,487

271,406

שלומים ושינוי בהתחייבויות בגגין חוזי
תש
ביטטוח בשייר

151,684

140,394

174,047

ת
מיות מוצרי בייטוח בריאות
 7.8.2להללן פירוט פרמ
ת 2012
שנת
באאלפי ש"ח

תלוי תשואה

אחר

ס
סה"כ

ביטטוח סיעודי

62,211

1,206

63,4177

ביטטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ה וצאות
אחחר
שות
ביטטוח מחלות קש

60,443

213,743
97,041
9
199

213,743
97,041
60,642

סהה"כ פרמיות

122,654

312,189

434,843

חיות
תחייבויות ביטוח
הת

58,877

8006,470

865,3477

שננת 2011
באאלפי ש"ח
שבייטוח סיעודי
נ
בייטוח לכיסוי
ת
רפואיות
ת
ההוצאות
אחחר
2
שות
בייטוח מחלות קש
0
1סהה"כ פרמיות

תלוי תשואהה
56,896

אחר
724

סה"כ
ס
57,620

50,923
107,819

1999,963
61,501
6
177
2662,365

199,963
61,501
51,100
370,184

תחייבויות ביטוחיות
0הת

45,811

610,332

656,143

שנת 2010
ש

באאלפי ש"ח

תלוי תשואה

אחר

סה"כ

ביטטוח סיעודי

49,548

859

50,407

ביטטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות
אחחר
שות
ביטטוח מחלות קש

46,241

1999,790
51,283
5
134

199,790
51,283
46,375

סהה"כ פרמיות

95,789

2552,066

347,855

תחייבויות ביטוחיות
הת

45,424

5559,053

604,476
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תפתחות הההכנסות מפרמיות ראה סעיף  4..4.3לדוח
הסברים בדבר הת
ם
לעעניין
הדדירקטוריון.
 7.8.3לקווחות
הלן:
צות עיקריות ,כמפורט לה
תחום הבריאוות לשתי קבוצ
תן לחלק את הלקוחות בת
נית
ביטטוח פרט :תככניות ביטוח הנמכרות ללקקוחות פרטייים הינם ,בדררך כלל ,תכניוות ביטוח
גיל אשר נקבע מראש(,
המבוטח או עד ל
ח
ארוכות )למשך כל חיי
ת
הממוצעות לתקופות
תקופה זו.
אם חל שינוי בבמצבו הבריאותי במהלך ת
מבוטח גם ם
הממכסות את המ
טוחי הפרט הינן לתקופות ארוכות,
שמרבית תוכנניות הביטוח במסגרת ביט
לאאור העובדה ש
קיים קושי ללהתחייב
להשתנות באופן מההותי ,לחברות הביטוח ק
ת
בההן הסיכון יככול
אפשרות,
לפפרמיה שלא תשתנה לאורך השנים .על כן ניתנה לחברות הביטוח ,הא
את בכפוף
בוטחים קיימים ,וזא
ם
הפרמיות למ
ת
טבלת
סות הביטוח ,ללשנות את ט
בממסגרת פוליס
את העקרונות ווהתנאים
לאאישורו של המפקח .חוזר המפקח מחוודש יולי  20005מסדיר ת
שיוגשו על ידי חברות הביטוח.
בבסיס בחינתן של בבקשות לשינ וי תעריפים ש
ס
שייעמדו
משותפת
קבוצתי :תכניות בביטוח הנמכררות לקבוצת מבוטחים בבעלי זיקה מ
י
ביטטוח
תנאי ההסכמיים לביטוח קבבוצתי נקבעים במשא
)"בעל פוליסה"( .ת
ל
גורם מייצג
באאמצעות ם
על כל הפרטיים הנכללים בקבוצה
בעל הפוליסה ווהם חלים ע
וממתן בין המבטח לבין ל
תמים לתקופוות ידועות מראש של מספר שנים
מים אלו נחת
הררלוונטית .בדרך כלל הסכמ
מת הצדדים .קיימים הס
הממתחדשות בכפוף להסכמ
סכמים לביטווח קבוצתי הכוללים
תום ההסכם לביטוח קבוצצתי ,או במועד סיום
תן רצף ביטוחי במועד ת
תייחסות למת
הת
קיימת חובה להצציע רצף
ת
המבוטח בקבבוצה .בביטו ח סיעודי קבוצתי
החחברות של ה
או עם עזיבת המבוטח את הקבוצה.
למבוטח בתום תקופפת ההסכם א
ח
ביטטוחי
קוח בודד
אין תלות בלק
צה בתחום הפפעילות הינם מגוונים ,כך שלקבוצה א
לקקוחות הקבוצ
תיה ממנו
אין לקוח בודד שסך הכנסות
אוו במספר מצוומצם של לקווחות .כמו כן ,,לקבוצה ן
מההוות  10%ומעלה מכלל הככנסות הקבוצצה.
פרמיות בין בביטוחי פרט ללביטוחים קוללקטיביים:
 7.8.4להללן התפלגות פ
ת 2012
שנת
בביטוחי פרט

ביטוחים
קולקטיבייים

ביטטוח סיעודי

62,21 1

1,206

63,417

ביטטוח לכיסוי
הווצאות רפואיות

195,5766

18,167

213,743

אחחר
שות
ביטטוח מחלות קש

71,6588
60,4433

25,383
199

97,041
60,642

סהה"כ פרמיות

389,8888

44,955

434,843

חיות
תחייבויות ביטוח
הת

827,0544

38,293

865,347

באאלפי ש"ח

סה"כ

שננת 2011
פרט
ביטוחי ט

ם
ביטוחים
קולקטייביים

בביטוח סיעודי

56,896

724

57,6620

בביטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות
אאחר
שות
בביטוח מחלות קש

186,227
38,771
50,923

13,736
22,730
177

199,9963
61,5501
51,1100

ססה"כ פרמיות

332,818

37,367

370,184

ההתחייבויות ביטוחיות

614,714

41,429

656,1143

בבאלפי ש"ח
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סה""כ

שננת 2010
פרט
ביטוחי ט

ביטוחים
קולקטייביים

בביטוח סיעודי

49,548

859

50,4407

בביטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות
אאחר
בביטוח מחלות קשות

174,650
35,489
46,241

225,140
1
15,794
134

199,7790
51,2283
46,3375

ססה"כ פרמיות

305,928

4
41,927

347,8855

טוחיות
ההתחייבויות ביט

585,947

1
18,529

604,4476

בבאלפי ש"ח

סה"כ

 7.8.5שיעעור ביטולים
חלות ואשפוז ,,במונחי
ה ,בענפי מח
שייעור הביטוליים מהפוליסוות בתוקף לרראשית השנה
המקבילה
של כ 4.3% -בשנת  2012לעומת  3.8%בתקופה ה
פררמיות ,עמד על שיעור ש
שתקד.
אש
7
 7.9שיווק והפפצה
באמצעות סוכנים עצצמאיים ומשללמת להם
ת
חום
טוח שלה בתח
שווקת את פוליסות הביט
החברה מש
שר היקף
עיקר כשיעור מדמי הביטווח .לקבוצה אין סוכן אש
מסוגים שונים ובע
ם
עמלות מ כירה
 10%מדמי הביטוח בתחום הפעילות.
פעילותו ממהווה מעל %
המקבילה
 ,26%לעומת  233%בתקופה ה
שיעור העעמלה הממוצע מהפרמיות בשנת  2012עמד על 2
אשתקד.
מבוטחות
דמי מחלה ,משוווקות באמצעות תשתית החברות המ
מפוליסות ביטוח י
ת
בנוסף ,חללק
בקרן הפנססיה של הקבוצה.
שנה
 7.1ביטוח מש
10
הינן ארוכות טווח והן נקבבעות לפי
ביטוחי משנה בתחום ביטווח הבריאות ה
ת הקבוצה בב
התקשרות
הודעה מראש לגבי ביטוחיים עתידיים בבלבד .בחלק מביטוחי
וניתנים לביטול בה
ם
תכנית הבביטוח
ם תנאים
סכם ,בהתקיים
אפשרות לעדכן תערריפים במהלך תקופת ההס
ת
משנה
ש למבטח המ
המשנה יש
מסוימים.
סעיף 2.2
משנה חליפי ללנעליו ראה ס
מבטח משנה בתחום וכנייסת מבטח מ
לעניין הפפסקת חבות מ
בדוח הדיררקטוריון.
ם ביטוח
שנה גבוה מ 10% -בתחום
מסך פרמיות ביטוח המש
מבטחי ממשנה ששיעור הפרמיה מ
ח:
בתקופות המתוארות בדוח
בריאות )בבאלפי ש"ח( ב

שם מבטח
המשנה
S
Swiss Re
Mu
unich Re
Gen Re

דירוג
&S
&P
AA
AAA
AAA+

מדינה
שוויץ
גרמניה
גרמניה

פרמיה
לביטוח
משנה
78,384
11,770
11,464

20012
אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה
75.9%
11.4%
11.1%

2011
אחוזז
ל
מכלל
פרמייות
פפרמיה
טוח
ללביטוח לביט
משנה
משנה
מ
666.8% 67,731
200.1% 20,395
122.1% 12,263

משנה ברמת הקב וצה ראה סעיף  9.4להלן.
ה
לעניין ביטוח
ן
לפרטים נ וספים

א 96 -

2010
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח לביטוח
משנה
משנה
67.9% 64,611
19.4% 18,441
11.9% 11,320

שירותים
ם
 7.1ספקים ונוותני
11
תי חולים
העיקריים שלל הקבוצה היינם רופאים ,מרפאות ובת
בתחום בייטוח הבריאוות הספקים ה
קבוצה בהסככמים עם
פרטיים ללמתן שירותים רפואיים בבהתאם לפולליסות .בנוסףף ,קשורה הק
מבוטחים.
תפעול מערך השירותים השונים למ
אי לצורך ת
מספר ספפקי שירותי ניהול רפוא
שירות והסדריי תשלום
קים הנ"ל כולללת התחייבוויות של הספפק למתן הש
ההתקשרוות עם הספק
או תשלום קבוע הנגזר בבין היתר
שלום עבור ככל פעולה א
שתי דרכים עיקריות :תש
באחת מש
חום זה.
שירותים בתח
אין תלות בספפקים ונותני ש
ה( .לקבוצה א
ממספר ה מבוטחים בפועל )קפיטציה
ראה סעיף  9.5ל הלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ,ה
 7.1תחרות
12
 7.12.1מבבנה התחרות בתחום
ם ודמיון
תחרות חריפהה הנובעת ,בבין היתר ,מרריבוי מתחרים
תחום הבריאות קיימת ת
בת
חום גדל בבהתמדה .בבביטוחים
טיביים בתח
חים הקולקט
שקל הביטוח
בממוצרים .מש
אה ,בין היתר ,בירידות
הקקבוצתיים ,ריבוי היועצים בתחום העציים את התחררות שהתבטא
מחחירים ושחיקת תעריפים.
חברות הביטווח בענף ,להללן פירוט
המופיעים בדוחות הככספיים של ח
ם
בההתאם לנתוניים
שלל התפלגות פרמיות בין חברות ה ביטוח בישרראל בענף בביטוח בריאוות ליום
:30.09.20112
10%
מגדל% ,

מנורה6% ,
4
הראל42% ,

כללל23% ,

הפניקס )הדר(,
9%
19

שייטות להתמוודדות עם ה
התחרות והגוורמים המשפפיעים על מעמדה התחררותי של
בתחום
ם
הקקבוצה
סינרגיה בין החברות
תחרות הן :ס
מודד עם הת
קבוצה להתמ
שיטות העיקריות של הק
הש
הבריאות;
הקבוצה לרבוות בתחום ה
ם ללקוחות ה
צה במתן פתררונות כוללים
שונות בקבוצ
הש
ה; שיפור
תחום הרפואה
תפתחויות בת
תוח מוצרים חדשים העוננים לצרכי הללקוחות ולהת
פית
ערך הסוכנים והסתייעות בסוכנים
ת; הרחבת מע
ללקוח תוך התייעללות תפעולית
ח
שירות
הש
ם בתחום
תתפות במכררזים מרכזיים
הקבוצה כמקוור להפניית ללקוחות; השת
העעובדים עם ה
ועעוד.
ם חוסנה
מדה התחרותי של הקבוצה בתחום הם
עים על מעמ
הגגורמים המרככזיים המשפיע
קבוצה; רמת השירות הגבבוהה של הקבבוצה בעת ניהול תביעות ותשלום
הפפיננסי של הק
סוכנים שמשוווקים את מוצצרי הקבוצה.
ארוך טווח עם ס
ך
תגגמולי ביטוח וכן קשר
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סיים
 .8שיירותים ומווצרים פיננס
הפעילות
 8.1מידע כלללי על תחום ה
8
 8.1.1כלללי
צה בתחום השירותים ווהמוצרים הפיננסיים מננוהלת על-ידדי מנורה
פעעילות הקבוצ
בת של החברהה.
מבבטחים פיננסיים ,חברה ת
מנורה מבטחים קרנות
הבת שלה ,מ
עוסקת באמצעעות חברות ה
מבטחים פיננסיים ע
ם
מננורה
נאאמנות בע"מ )להלן" :מנוררה מבטחים קקרנות"( ,מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות
חיתום וניהול בע"מ )להלן:
ם
מנורה מבטחים השקעות""( ומנורה מבבטחים
בעע"מ )להלן" :מ
ת )ניהול
"ממנורה מבטחיים חיתום"( ,בשירותי ניההול נכסים פפיננסיים ושיוווק להשקעות
בנקאות להשקעות ווגיוסי הון וחוב.
ת
ם( ,חיתום וההפצה,
קררנות נאמנות וניהול תיקים
 8.1.2מבננה תחום הפע
עילות והשינוויים החלים בבו
האחרונות בת
הלך השנים ה
מתאפיין במה
והמוצרים הפיננסיים מ
ם
תחחום השירותיים
תנודתיות
ם בשערי
מים לשינויים
תוצאה מאירועים פוליטייים וכלכליים בישראל ובבעולם ,הגורמ
כת
שוק ההון
עים על היקף הפעילות בש
בורסות ובשוווקים המוסד רים ,המשפיע
נייירות הערך בב
טחים פיננסיים ,נכסיה ותוצאותיה
תוצאה מכך משפיעים על הפעילות שלל מנורה מבט
וכת
העעסקיות.
ענפה של רשויוות רבות
ה
עורבות
פיין התחום ברגולציה ררבה וכן במע
כממו כן ,מתאפ
בההסדרת הפעילות בתחום ובכלל זה ,ררשות ניירות ערך ,הבורסה לניירות עערך בתל-
בנק ישראל.
במשרד האוצר ו ק
ד
הבורסה"( ,אגף שוק ההון
ה
הלן" :
אבביב בע"מ )לה
שינויים המסדדירים את
שנים האחרוננות בוצעו שיינויים רגולטווריים רבים ,וובין היתר ,ש
בש
ממשל התאגידדי בו.
האכיפה בתחום והמ
ה
הגגברת
מחד והתחרוות העזה
המחייבת הוצצאות תפעולליות רבות מ
הרגולציה החדשה ,ה
ה
הייקף
שחיקה ברווחייות וכפועל יוצא מכך לריבבוי מיזוגים בבשוק.
תחום ,מובילה לש
הקקיימת ב ם
החיתום ,כתוצאה משינו י בשוק ההוון הישראלי והשתכללותוו במהלך
לגבבי פעילות ה
קות אג"ח
שוק ההון )הנפק
אגידים רבים לגייס חוב באמצעות ק
שנים האחרוננות ,החלו תא
הש
של גיוסים פררטיים והן בבדרך של
גיוסי החוב של הקונצרנים )הן בדרך ש
י
קוונצרני(.
של תחום זה .יצוין ,כי
הפעילות ל
הננפקות לציבור( הביאו לגידול משמעו תי בהיקפי ה
טיות של איגרות חוב
תמיד( ,לא נייתן חיתום בבהנפקות פרט
בממרבית המקרים )אך לא ת
צה בלבד.
עמלת ניהול והפצ
ת
וממשולמת
 8.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
ה
פעעילות תחום השירותים ווהמוצרים הפפיננסיים כפופה
לרגולציה רבה ולחובבת קבלת
ובעיקר רשות ניירוות ערך .לפיררוט ראה
ר
שונות
מרשויות המדינה הש
ת
הייתרים ורישיוונות
סעעיף  8.9.2להללן.
חום וברווחיוותו
הפעילות בתח
 8.1.4שיננויים בהיקף ה
ה והמצב
החוב באירופה
שש ממשבר ה
מית להתאוש
בממהלך שנת  ,20112החלה הככלכלה העולמ
הככלכלי בארה"ב ,שכללה תנודתיות גבוההה בשווקים בארץ ובחו"ל ,ואשר השפיעה על
קרנות הנאמנות לעעומת גידול בבאפיק הקרנוות הכספיות .בעקבות
ת
הפדיונות בענף
ת
הייקף
אשר בעקבותיו עלה שווי ננכסי ענף
ר
כךך ,גייס ענף הקרנות כ 19.55 -מיליארדד ש"ח,
במהלך שנה זו ניכררה מגמה
ך
ש"ח .בנוסף ללאמור,
אל לסך של  1770מיליארד ש
הקקרנות בישרא
סף נרשם
מסוכנים יות ר ובפרט לקררנות אג"ח קונצרני ,ובנוס
פים לנכסים מ
שלל הסטת כספ
של קרנות
שלתיות כך שננתח השוק ש
תמחות באגררות חוב ממש
גידדול בהשקעה בקרנות המת
איילו גדל ל.199% -
אשר השפיע על היקף
משבר בשוק ההנפקות בישראל ,דבר א
בממהלך שנת  ,20112נמשך המ
שתנות במהלךך הרבעון
אשר החלה להש
ר
שנים קודמות  .מגמה
פעעילות החיתום ,ביחס לש
עילות החיתום .יצויין ,כיי פעילות
תרמה לעלייהה בהיקף הפע
הררביעי של שננת  ,2012שת
חס לפעילות הקבוצה
איננה מהותיית במונחים כספיים ביח
הקקבוצה בתחום החיתום א
בככללותה.
היקף הפעילות והרווחיות ראה סעיף  4.4.4לדוח הדדירקטוריון.
לפפרטים בדבר ה
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קוחות
ת או שינויים בבמאפייני הלק
חום הפעילות
 8.1.5התפפתחויות בשווקים של תח
ם מהבעלות בקרנות הננאמנות ,הפככו יועצי
בההמשך לרפוררמת בכר ונייתוק הבנקים
לדירוג קרנות נאמננות בבנקים לגורם חשוב וועיקרי בהפצת קרנות
ג
הההשקעות והמודלים
שונים של
בפרסום לציבור של המוצרים הש
ם
שיבות וההשקקעה
הננאמנות .כמו כן ,גברו החש
הפעילות האמורה מההבנקים.
ת
הגגופים שרכשו את
המלצות ועדת חודק על ידי הגופיים המוסדיים והקשחת הפפרמטרים
ת
שום
כממו כן ,עקב ייש
ם ,התרחבה המגמה של גיוס חוב בבאמצעות
לממתן אשראי על ידי הגופפים המוסדיים
מות .בנוסף"" ,כללי חודק" יצרו מספר תופעות
סחירות קיימ
הררחבה של סדדרות אג"ח ס
חברות בדירוג ביננוני ומטה לגגיוס חוב
ת
אשונה ,הינה העדר נגישוות של
נוסספות – הרא
תחות של שוקק לא סחיר בבו ניתנות הללוואות ישירות )"אחד
סחחיר; השנייה ,הינה התפת
שית ,הינה תופעה של ביצוע הנפקות פרטיות
מגוף מוסדי לחבברה; והשליש
ף
עלל אחד"(
הנ"ל השפעה על היקף פעילוות השוק
ל
צומצם של גופים מוסדיי ם .לכל
עבבור מספר מצ
של מנורה חיתום בפרט.
תום וההפצה ש
פעילות החית
הססחיר בכלל ופ
 8.1.6גורממי ההצלחה הקריטיים בת
תחום הפעילו ת והשינויים החלים בהם
גוררמי ההצלחה הקריטיים ,בבפעילות ניהוול תיקים וקררנות נאמנות הינם ,בין היתר ,מצב
תשואות טובוות ללקוחות תוך שמירה עעל רמת סיכון סבירה,
שווק ההון בישרראל ,השגת ת
הניתנת ללקוחות.
ת
שירות
תממהיל שיווק ופרסום מוצלח וכן שמירהה על רמת הש
תום ,הינם ,בייסוס המוניטין של חברת החיתום
ההצלחה הקריטיים בבפעילות חית
ה
גוררמי
ם )ראייה
תן פתרונות בינתחומיים
וממנהליה ,אחזקת צוות מקצועי בעל יכולות למת
המנפיקים
שתנים של ה
הטעמים המש
ם לצרכים וה
אית( יצירתיים
שפטית ,כלכללית וחשבונא
מש
עים מאידך ,ננגישות למקוורות מימון לגיבוי פעילוות החיתום ואיתנות
מחחד והמשקיע
המחירים
ספקת ,גובה ה
על נזילות מס
שראי חוץ בנ קאי פעיל בע
קיומו של שוק אש
ו
פינננסית,
אומיים( ,וכן קשרי עבודה הדוקים
ההון )לרבות בשוווקים הבינלא
ן
האאלטרנטיביים לגיוסי
ם המשקיעים המוסדיים.
עם
החלים בהם
תחום הפעילוות ושינויים ה
עיקריים של ת
הכניסה והיציאה הע
ה
 8.1.7מחססומי
הנדרשים
סה העיקריים לתחום הפעעילות הינם :הצורך בעמידדה בתנאים ה
מחחסומי הכניס
ח לאורך
חום ,הצורך בניסיון מוכח
רישיונות והיתרים ללפעילות בתח
ת
בלת
עלל פי דין לקב
אות כבסיס ללשיווק הקרנות באמצעוות הבנקים ,השלכות
בהשגת תשוא
מסספר שנים ב
שינויים ברגוללציה בתחום וההוצאות בבגינה וכן דררישות הון עצצמי מינימאליי וביטוח
הש
עית ,כמפורט בסעיף  8.9לההלן ,לפי הענייין.
אחחריות מקצוע
ת פיקדון
מוניטין חובת
ת ,ניסיון ,מ
שת מומחיות
החיתום ,נדרש
כממו כן ,לעניין פעילות ה
ואאיתנות פיננסיית.
הקבועות
קרנות נאמנות היננו המגבלות ה
ת
ת ניהול
היציאה העיקרי הקיים בפעילות
ה
מחחסום
בההסכמי הקרן לפירוקה או באמצעות בית משפט ובכפוף להווראות חוק השקעות
מנות.
שותפות בנאמ
מש
הדרישה לקיומו של ביטוח
ה
היציאה העיקרי הקיים בפעילוות החיתום הינו
ה
מחחסום
חיתומית
האאחריות המקצועית למשך תקופה של שבע שנים ללאחר מתן ההתחייבות הח
קבועות בדיןן .בנוסף,
שקיף למשך התקופות הק
לפרט מטעה בתש
ט
ואאחריותו של החתם
שמש לטובת תובעים
הפקדת פיקדוון ,בסך של כ 3 -מיליוני ש"ח ,אשר יש
קייימת חובת ה
ה ,כעבור
חוק ,ובכלל זה
אלא בתנאים הקבועים בח
תן למשיכה ,א
אשר אינו נית
פוטטנציאליים וא
שעליו חתם.
קיף האחרון ,ש
תאריך התשק
שללוש שנים ,מת
בהם
ם החלים ם
 8.1.8תח ליפים למוצררי תחום הפעיילות ושינויים
תחליפים לשיירותי החיתום וגיוס ההוון והחוב המווצעים על ידדי הקבוצה הינם גיוס
הת
ת פיננסיים אחרים וכן הנפפקות המבוצעעות ללא
כסספים מתאגידדים בנקאיים או ממוסדות
חייתום או הפצה או ייעוץ.
סופקים על יידי תחום השירותים
תחליפים העיקריים לשיררותי ניהול ההנכסים המס
הת
קוח מחליט ככיצד לנהל את נכסיו,
אופן בו הלק
סים עצמי ,בא
ם :ניהול נכס
הפפיננסיים הינם
ופיקדונות רגילים ומובנים וכן
ת
שקעות בבנקים,
ייעוץ מיועצי הש
ץ
או בסיוע
באאופן אישי ו
הביטוח.
הור בחברות ה
טוח חסכון טה
המערכת הבנקאית וופוליסות ביט
ת
תווכניות חיסכון של
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עודות הסל ,עענף שהחל בבהצמדות
קרנות הנאמ נות הוא תע
תחליף העיקררי לשירותי ק
הת
מים יותר
טים" )ת"א  ,1000ת"א  (25ווהתפתח עד למכירת מוצצרים מתוחכמ
לממדדים "פשוט
הנאמנות.
הממתחרים ישיררות בקרנות ה
אופן שללקוחות ישנה
כממו כן ,קיימת תחליפיות בבין המוצרים השונים של התחום ,בא
תי ניהול
הן בדרך של קבלת שירות
לרכוש שירותי ניהול נכסים בבשוק ההון ה
ש
אפפשרות
ת מהוות
ת ,באופן שקררנות הנאמנות
רכישת יחידות בקררנות נאמנות
ת
תייקים והן בדררך של
תחחליף מסוים ללשירותי ניהוול תיקי השקעעות.
בתחום הפעיללות ושינויים החלים בו
 8.1.9מבננה התחרות ב
הבנקאיים
תמדת וחריפפה ,הן מצד התאגידים ה
חום הינה מת
התחרות בתח
כאאמור לעיל ,ה
ם ובכללם
הלא בנקאיים
מצד הגופים ה
זרים הפועלים ביישראל והן מ
לרבות בנקים ם
ת
שונים,
הש
ח.
קות על ידי חבברות הביטוח
חבברות המוחזק
הבנקים למפייצים של קרננות נאמנות בבמקום יצרנים בעבר.
הקרנות הפכה את ה
ת
מככירת
ת ללקוח
אותה בהשגת תשואה עודפת
ה
את התחרות וומיקדה
הקרנות הגבירה ת
ת
מככירת
המפיצים
שואה הפכה גם לשיקול מרכזי מנקודת ראות ה
ביחחס לסיכון ,כאשר התש
ם קרנות
שינויים נוספים שנעשו בתחום
ם
ספר
בממסגרת הייעווץ שלהם לללקוחות .למס
הננאמנות ראה גם סעיף  8.9להלן.
הול הנכסים בישראל
על תעשיית ניה
הממשבר הכלכללי בשווקים בבעולם משפיעע ישירות ל
תיקים בפרט .רוב השחקניים בתעשייה האמורה החללו לקיים
שיית ניהול הת
בככלל ועל תעש
קשר זה הינןן שלאור
הרווחות בשוק בהק
ת
מוו"מ על מיזוגגים ו/או רכישות .ההעררכות
למעשה יתרון בניהוול בית השקעעות קטן
ה
ם אין
העעובדה שדמי הניהול הולככים ופוחתים
אמורים בסעייף זה לעיל.
האחרונים למיזוגים הא
ם
אלו
ועעל כן פונים א
הגבוה בו
ת גבוהה לאור פוטנציאל ההכנסות ה
החיתום מאופפיין בתחרות
עננף פעילות ה
בענף הם חברות החיתום
ף
מהותיים
שחקנים דומיננטיים קטן יחסית .הגורמים המ
ם
וממספר
ת ,בתי השקעות ,וגופי
של חברות ביטוח הגדולות
הבנקים ,חברוות החיתום ש
בההם שותפים ה
חלות על גופפי חיתום
המגבלות השונות הח
ת
מו כן ,בעקבוות
פרטיים גדולים .כמ
ם
נוססטרו
הקשורים
עלייה בכוחם של גופי חיתום ה
ה
ם ,חלה
קים ולמשקיעים המוסדיים
הקקשורים לבנק
לג ופי נוסטרו פרטיים .לעניין הרפורמהה המוצעת בתחום החיתוום וכן לעניין תקנות
של אלה על פעעילות מנורה מבטחים
הפפיקוח על שיררותים פיננסיים והשפעות אפשריות ל
עיף  8.6.3להללן.
חייתום ראה סע
התחרות בתחום פעיללות זה ראה גגם סעיף  8.6להלן.
ת
לעעניין
שירותים
 8.2מוצרים וש
8
ם על ידי הקבבוצה בתחום פעילות זה:
להלן תיא ור עיקרי המוצרים והשירותים הניתנים
קעות
 8.2.1ניה ול תיקי השק
מגוון אפיקי השקעה,
עוסקת הקבוצה בבניהול תיקי השקעות במ
ת
בממסגרת פעילוות זו,
ם לכלול
מורים עשויים
הנכסים האמ
הלקוח כאשר נייררות הערך וה
ח
צורכי
הממותאמים לצ
אחרים המנוהלים על ידי הקבבוצה או
ם
יחחידות קרנות נאמנות או נכסים פינננסיים
הסכמת הלקווח.
באאמצעותה ,בככפוף לקבלת ה
שקעות בהסככם בכתב
התיקים מתקקשרת מנורה מבטחים הש
לצצורך מתן שירותי ניהול ה
שקעות בתיק הלקוח ,וכן נקבעים
מדיניות ההש
ם הלקוח ,בו מוגדרים צררכי הלקוח ומ
עם
שירותיה.
תננאי ההתקשרות והעמלות להן זכאית ההקבוצה בגין ש
קי השקעות ,בהתאם
באמצעות מנהלי תיק
ת
תבצעת בפועעל
פעעילות ניהול התיקים מת
תווה וזאת בבמסגרת עקררונות ניהול השקעות
השקעות שהת
לצצרכי הלקוח ומדיניות הה
עדת ההשקעות שלה.
הננקבעים על ידדי הנהלת מנוורה מבטחים השקעות ווע
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מבטחים השקעות ))במיליוני
ם
סים המנוהליים על ידי מננורה
לההלן פרטים ללגבי סך הנכס
ש""ח(:
31.12.2012

31.12.2011

31.122.2010

ססך הנכסים המנווהלים

3,572

3,419

3,872

ססך הנכסים המנווהלים על ידי מננורה
ממבטחים השקעות בקרנות נאמננות של
אמנות )במיקור חוץ(
חחברת קרנות הנא

236

ססך הנכסים המנווהלים על ידי מננורה
לקוחות החברה
ת
ממבטחים השקעות עבור
בבקרנות נאמנות שאינן חלק מקרנות
מנורה מבטחים
ה
נאאמנות המנוהלוות על ידי
ההשקעות
ססך הנכסים המנווהלים על ידי מננורה
ממבטחים השקעות עבור אומגה קרן
הלת על ידי מנורה מבטחים
ההשתלמות המנוה
מנורה מבטחים
ה
שהינה בשליטת
ה
ממהנדסים
פפיננסים

124

139

10

13

85

2,442

2,413

2,564

מנות
 8.2.2ניה ול קרנות נאמ
תפות בנאמנוות ,על פי הסכם בין
שקעות משות
אם לחוק הש
מוקמת ,בהתא
קררן נאמנות מ
קיומה של הקרן ,מדיניות
ה
תקופת
בו נקבעים ,ב ין השאר ,ת
בין נאמן ,ו
מננהל הקרן לב
ופרטים נוספים לעעניין שכר
ם
הההשקעות של הקרן ,סיווג הקרן כקרן פפתוחה או סגורה,
מננהל הקרן ,שככר הנאמן ועוד .מכירת ה יחידות בקרננות נאמנות ננעשית על פיי תשקיף,
שקיף.
שפורסם בתש
מיום פרסומו או מועד קצרר יותר ,כפי ש
תוקפו שנה מ
שת
הנאמנות
הלת נכון למוועד הדוח  71קרנות נאמננות .קרנות ה
מבטחים קרנות מנה
ם
מננורה
הנוגעים לסיווג הקררן לצורך
ם
נבבדלות זו מזו ,בין היתר ,בבמדיניות הההשקעות ,בפררטים
קעות של
שלהן .קבלת החלטות שעניינן ניהול תיק ההשק
סיווג המס ש
פררסום וכן בס
מנהל תיקים כנדדרש בחוק להשקעות
ל
הקקרנות מתבצע על ידי עוובדים בעלי רישיון
משתף מנהל הקרן פעולה עם מנהלי השקעות
שותפות בנאמנות .בחלק מהקרנות ,מ
מש
קרנות בניהוללו .בשנת  20011חדלה
את תיק ההשקקעות של הק
אשר מנהלים ת
ר
חייצוניים,
איות.
קבוצות בנקא
חיצוניים השייכים לק
ם
עות מנהלי תייקים
קרנות באמצע
החחברה לנהל ק
אודות שווי הנכסים המנוההלים על ידי מנורה מבטחים קרנות ))במיליוני
לההלן פרטים א
ש""ח(:
31.12.20112

31.12.2011

31.122.2010

שווי הנכסים המנוהלים
ש

7,1899

4,577

77,429

ססך הנכסים המנווהלים על ידי מננהלי
תיקים חיצוניים
ת

-

-

479

ססך הנכסים המנווהלים על ידי מננהלי
תיקים בקבוצה
ת

2366

124

139

הנאמנות המ נוהלות על ידדי מנורה מבט
לההלן נתונים אודות קרנות ה
טחים קרנות:
31.12.20012
שיעור האפיק
מכלל
הנכסים
ב%-
קקרנות
שקליות
ש
ללרבות
ככספיות
קקרנות אג"ח

31.31
63.57

סכום
האפיק
)במיליוני
ש"ח(

2,251
4,570
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31.12.20111
שיעור
האפיק
מכלל
הנכסים
ב%-

28.67
62.57

סכום
האפיק
)במיליוני
ש"ח(

1,312
2,864

31.122.2010
שיעור
האפיק
סכום
ס
האפיק
מכלל
הנכסים ))במיליוני
ש"ח(
ש
ב%-

13.80
73.50

1,027
5,461

31.12.20111

31.12.20012
שיעור האפיק
מכלל
הנכסים
ב%-
2.19

סכום
האפיק
)במיליוני
ש"ח(
157

שיעור
האפיק
מכלל
הנכסים
ב%-
2.75

סכום
האפיק
)במיליוני
ש"ח(
126

31.122.2010
שיעור
האפיק
סכום
ס
האפיק
מכלל
הנכסים ))במיליוני
ש"ח(
ש
ב%-
239
3.20

קקרנות מט"ח
קקרנות
ממניתיות

2.53

182

5.62

257

8.20

608

קקרנות מניות
בבחו"ל

0.40

29

0.39

18

1.30

94

 8.2.3פעיילות חיתום
של הנפקות פרטיות
קת הקבוצה בליווי ,ניהוול וחיתום ש
בממסגרת פעילות זו ,עוסק
של ניירות עררך ומוצרים פיננסיים
תן שירותי תייווך והפצה ש
וצציבוריות בישראל וכן במת
אות להשקעות.
חיתום בבנקא
אחחרים .כמו כן ,עוסקת מנוררה מבטחים ח
ת מנורה
שראל ,נדרשת
ציבוריות ביש
של הנפקות צ
בממסגרת מתן שירותי ניהול וחיתום ש
את רכישת נייררות הערך
על תשקיף ההצצעה לציבור ולהבטיח ת
ם ,לחתום ל
מבבטחים חיתום
ם( ,לגביהם ללא ניתנה
ציום החתמים
מים בקונסורצ
עם יתר החתמ
הממוצעים בתשקיף )ביחד ם
קיעים מוסדייים ואשר לא הוזמנו על ידדי הציבור.
תחייבות מוקדמת של משק
הת
של מנורה מבבטחים חיתום על תשקיףף ,היא עשויה להיות
בעצם חתימתה ש
ם
יצ וין ,כי
שרכש או מככר ניירות
ת ערך מהמציע וכלפי מי ש
אחחראית על פי דין כלפי מי שרכש ניירות
מו מחמת פרט מטעה
סה או מחוצצה לה ,בגין ננזקים שייגרמ
המסחר בבורס
עררך תוך כדי ה
ת ,בין אם מנוורה מבטחים חיתום משמשת כמנהלת ההנפקה
תשקיף .8אחריות זו קיימת
בת
שבה מנהל קוננסורציום
ה
החתמים ובין אם היא משתתפת בבהנפקה
וקקונסורציום ה
חברת חיתום אחרת.9
החחתמים הינו ח
טחים חיתום עמלות חיתוום ,ניהול
ת מנורה מבט
תמורה למתן השירותים כאמור ,מקבלת
בת
אם להסכמים.
וההצלחה ,בהתא
תי ניהול וייעעוץ בהנפקות פרטיות,
ת במתן שירות
מבטחים חיתוום משתתפת
כאאשר מנורה מ
משפטיים,
מכי ההצעה )מסמכים מ
את גיבוש מבבנה ההנפקה ,,הכנת מסמ
הייא מלווה ת
הנפקה וניהול המכרז
מצצגות ,ומסמכי הפצה שוניים( ,תמחור נניירות הערך המוצעים בה
תן השירותים
שמשת כרכז ההנפקה( .בבתמורה למת
מקרה בו מש
לממשקיעים )במ
ם כאמור,
מנפיקה.
עמלה מהחברה המ
ה
מ תקבלת
מבטחים חיתוום משמשת ככחתם מוביל )בין כחתם ובין כמפיץ( ,בבהנפקות
כאאשר מנורה מ
מגיבוש ראשוני של מבנה ההנפקה
חברה החל מ
מלווה את הח
בוריות ,היא מ
פררטיות או ציב
סוגי ניירות הערך אשר יוצצעו למשקיעים ,בשים
)ייעוץ בקבלת ההחלטה לגבי ס
ץ
תמחורה
ות
תייחסות
החברה המנפיקה ,צצרכיה ותוכנייותיה העתידדיות( ,מתן הת
ה
לבב למבנה ההוון של
גם ביצוע הליך בדיקת
)בהנפקות ציבוריות ם
ת
המשפטי הכללי של העסקקה
ויעעוץ למבנה ה
מתן סיוע ולייווי בהכנת מ
בהיבט החשבונאי והמשפטי( ,מ
ט
נאאותות
מצגות ומסמככי הפצה
מסגרת הליך ההנפקה
המנפיקה .במ
ולעתים אף סיוע בהליך הדרוג של החברה ה
ם
שוונים,
המוסדיים
חים חיתום ללמנהלי החבררה במצגות ללמשקיעים ה
תלווים נציגי מנורה מבטח
מת
שוק המוסדי לקבלת איננדיקציות
אים בקשר ררציף עם הש
)ה  ,(Roaad Show -ונמצא
לההזמנות הצפוייות להנפקה.

8

ם הנאותים
שנקט כל האמצעים
ט
מי שהוכיח
הנ"ל לא תחול ,בבין היתר ,על מ
תאם לסעיף  33לחוק ניירות ערך ,האחריות ה
בהת
חוות-הדעת ,בדדו"ח או באישורר ,הכול לפי העעניין ,וכי האמיןן בתום-לב
עה בתשקיף ,בח
כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטע
שאככן אין בו פרט זזה.

9

תאם לסעיף  33לחוק ניירות ערך ,שלילת אחרריות במקרה שלל פרט מטעה בתשקיף חלה ,בככפוף למספר סיייגים ,לגבי
בהת
תות ולא ערך א ותן בעצמו.
את בדיקות הנאות
ם אחר לבצע ת
חתם שהסמיך חתם
ם
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שירותים
 8.3פילוח הכננסות ורווחיות מוצרים וש
8
הרווחיות
הכנסות או ה
המוצרים הפיננסיים אין קקבוצת מוצררים אשר הה
בתחום ההשירותים וה
הקבוצה.
הכנסות או הררווחיות של ה
ממנה מהווות  10%או ייותר מסך הה
 8.4לקוחות
8
לקוח שהכנסותיה ממנו מהווות 10%
ח
קוחות רחב ,כאשר אין ללקבוצה
לקבוצה ייש פיזור לק
ומעלה מססך ההכנסות של הקבוצה.
אובדנם ישפייע באופן
קוחות ,אשר א
או במספר מצוומצם של לק
קוח בודד ו
אין לקבוצצה תלות בלק
ם
מהותי עלל תחום השיררותים והמוצררים הפיננסיים
קעות
 8.4.1ניה ול תיקי השק
שקי בית(
פרטיים )בעיקר מש
ם
בוצה שני סווגי לקוחות עעיקריים ,לקווחות
תחום זה לקב
בת
קופות גמל ,קרננות נאמנות ,,קרנות
ת
סקיות,
ולקקוחות תאגידיים )כגון חברות עס
שך ,אולם ללכל אחד
מיות( .אופי ההתקשרות הינו מתמש
שתלמות ,ורשויות מקומ
הש
מההצדדים שמוררה הזכות להפסיק את הההתקשרות.
נככון למועד הדווח ,היקף הנככסים המנוהלל עבור לקוחות פרטיים עוומד על כ 31.66 %-מסך
לקוחות מוסדיים ,תאגידים
ת
עבור
התיקים ,ואילו היקף הנכסים ההמנוהלים ע
,
הייקף
בכ.68.4% -
וחחברות נאמד ב
 8.4.2ניה ול קרנות נאמ
מנות
באמצעות חברי הבוררסה ,אין מידדע ממשי
ת
מאאחר ורכישת יחידות הקררנות מתבצעעת
חידות קרנות בבניהולו.
מחזיקים ביח
בידדי מנהל הקררן אודות בעללי היחידות המ
 8.4.3פעיילות חיתום
חוב הינם בעייקר חברות צציבוריות
צה בפעילות החיתום וגיווס ההון והח
לקקוחות הקבוצ
משקיעים
)על פי רוב ממ
וחוב ,בין אם בבדרך של גיווס פרטי ל
ב
הממעוניינות בגגיוס הון
מהציבור על פי תשקייף.
ר
חוב
אם בדרך של גיוס הון או ח
מווסדיים( ובין א
 8.5שיווק והפפצה
8
מנות
 8.5.1ניה ול קרנות נאמ
העיקריים הינם כדלקמן:
ערווצי השיווק ה
קעות של
תבצע מול ייועצי ההשק
 .1שיווק והפצה של יחידדות קרנות הנאמנות מת
פועלת ליצור מודדעות בדבר מוצריה
ת
התאגידים הבנקאיים ,כאשר ,הקבבוצה
התקשרה
סמכים שיווקיים בהתאם .הקבוצה ה
להם מידע ומס
ם
ושירותיה ולספק
פצה עם מרבבית הבנקים בישראל ,כנגגד תשלום עמלות הפצה ,,בשיעור
בהסכמי הפ
הוראות תקנוות ההפצה ))להרחבה
ת בהתאם לה
תו זכאים הבבנקים לגבות
המרבי אות
סעיפים  8.9.1ו 8.110.4 -להלן(.
ם
הסכמי הפצה ראה
באשר לעמלות הפצה וה
בכל אמצעי המדדיה.
 .2פרסום ל
קעות
 8.5.2ניה ול תיקי השק
העיקריים הינם כדלקמן:
ערווצי השיווק ה
ה על ידי
והמכירות של הקבוצצה ובכלל זה
ת
צה באמצעות מערך השיוווק
 .1שיווק והפצ
הפניות )"לידדים"( מסוכני ביטוח של ההקבוצה.
 .2קיום כנסים מקצועיים  /שיווקיים.
 .3פרסום בכל אמצעי המדיה.
 8.5.3פעיילות חיתום
היכרותם
תוך ניצול ה
שגת עסקאוות לחברה ת
החברה ועובדיה עוסקים בהש
ה
הננהלת
קשר ההדוק והחיובי עם הגופים
הממעמיקה עם החברות הזזקוקות לשיררותיהם והק
שק.
הממוסדיים במש
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 8.6תחרות
8
השירותים וההמוצרים הפפיננסיים היננה מתמדת וחריפה.
כאמור ללעיל ,התחרות בתחום ה
מושגת )ביחס לרמת הסיככון( ,גובה
הינה בעיקר על התשואה המ
התחרות בבין הגורמים השונים ה
מלות בגין השירותים השוננים ואיכות השירות.
דמי הניהוול ,גובה העמ
מפעילות בנוסטרו של בתי
ת
מקורות לרווחיות בתי ההשקעות המתחרים לקבוצה נובעים
סל .בקבוצת הפיננסים ,ללא מתבצעת פעילות
ת ומפעילות בתחום ניהוול תעודות ס
ההשקעות
חברה המנהלת תעעודות סל.
ה
הקבוצה
נוסטרו ואאין בבעלות ה
 8.6.1ניה ול קרנות נאמ
מנות
נכון ליום  31בדדצמבר  ,2012פועלות
שפורסם ,ן
לממיטב ידיעת החברה בהתאם למידע ש
מנות ,המנהלות בסה"כ  1,2777קרנות נאמנות.
ברות לניהול קרנות נאמ
שראל  21חב
ביש
ברות לניהול קרנות נאמ נות ,שניהלו  1,223קרנוות נאמנות ,בתקופה
לעעומת  31חב
תקד.
הממקבילה אשת
ה החברה
עלל פי נתונים אלו ,נכון ליוום  31בדצמבבר  ,2012מנוורה מבטחים קרנות הינה
שיעור של כ .4.23% -נכון ליום 31
הממנהלת העשירית בגודלה ונתח השוק שלה היה בש
תשיעית בגודלה ונתח
חים קרנות היייתה החברה המנהלת הת
בדדצמבר  2011מנורה מבטח
עד ,היה בשיעעור של כ.3.222% -
שוק שלה ,נכוון לאותו מוע
הש
קעות
 8.6.2ניה ול תיקי השק
ם
קריים
שראל פועלים מנהלי תייקי השקעות רבים ,העיק
ביש
שבהם הינם חברוות ניהול
תייקים הקשורות לבנקים וככן גופים לא בבנקאיים ,כגון  -פסגות נייירות ערך בע""מ ,מגדל
טוחה ניהול תיקי השקעוות בע"מ ,מייטב בית
שיירותי בורסה בע"מ ,כלל פיננסים בט
ע"מ ,הראל פייננסים מסחרר וניירות
שקעות בע"מ ,אי.בי.אי שיירותי בורסה והשקעות בע
הש
סה בע"מ,
שירותי בורס
ערך והשקעות בבע"מ ,אקסללנס נשואה ש
דש ניירות ך
עררך בע"מ ,ש
שחם בע"מ.
סחר בע"מ ,אללטשולר ם
אננליסט שירותי בורסה ומס
חלקה מתוך סך נכסי
פרסום רשמי ,אין ביכולתה שלל הקבוצה ללהעריך את ח
ם
בההיעדר
הפרטיים
סי התיקים ה
הלים בישראלל ,אולם נכוןן למועד הדווח ,היקף נכס
תיקים המנוה
הת
ת אינו מהותי.
חים השקעות
ש מנוהל על ידי מנורה מבטח
 8.6.3שיררותי חיתום
של העובדה שמדובר בשווק קטן יחסיית .לאור
תחרות בענף החיתום היננה גבוהה ,בש
הת
ניתן לאמוד באופפן מדויק
שוק במהלך ההשנים האחרוונות ,לא ן
שינויים הגדוללים שחלו בש
הש
צה בשוק החייתום.
סי של הקבוצ
ת חלקה היחס
את
המובילים
קבות המשברר בשוק ההון צומצם מספר החתמים ה
הקבוצה ,בעק
לממיטב ידיעת ה
שמונה בלבד .יחד עם זאת,
ה
שה עד
שראל אשר עעומד על כשיש
בשוק החיתום ביש
ק
הפפועלים
מספר החתמיים הקטנים וכן חתמים של גופי
לממיטב ידיעת הקבוצה חלה עלייה במ
הנפקות בהם לא ניתן
את ,בין היתר ,עקב ריבוי ה
נוססטרו אשר אינם מובילים עסקאות וזא
חלות על
הרגולטוריות השונות הח
ת
המגבלות
ת
שירותי הפצה בלבד( וכן עעקב
חייתום )אלא ש
מוסדיים.
גופפי חיתום הקשורים לבנקיים ולגופים מ
ה בתחום
תיקוני חקיקה
תווה מוצע לת
סמה רשות נייירות ערך מת
בר  ,2011פרס
בחחודש ספטמב
תחזק את
המתווה ,תורחב הגדררת "חתם" ות
,
ענף החיתום .עלל פי
החחיתום שמטררתו חיזוק ף
מנחים בדבר אופפן ההבדלה בבין חתם
ם
סף" ,קביעת ככללים
מעעמד החתם כ" -שומר ס
חתם בה,
שלא יעלו לכדי ח
ם בשיווקה ובבהפצתה א
בההנפקה לבין גגורמים נוספים המעורבים
מספר חובות גגילוי נוספות..
תם וקביעת מ
עדדכון כללי ניגווד העניינים בבפעולות החת
השחקנים
שא צמצום ה
לתיקוני חקיקה בנוש
י
מה הרשות לניירות ערך ה צעה
בממקביל ,פרסמ
מסגרתו ,והגבבלתם רק
התחייבות מוקדמת במ
ת
תן
מוקדם תוך מת
תתף במכרז מ
הררשאים להשת
פים בעבור אחריים )קרנות הננאמנות ,קופוות הגמל ומבטחים(.
לג ופים אשר מננהלים כס ם
לסייע לחיזוק מעעמדם של
ע
עווד יצוין ,כי ללהערכת הקבבוצה ,הרגולצציה האמורה עשויה
אל ,וכן לחיזוק מעמדם שלל חברות
חריים בישרא
החיתום הקשורות ללבנקים המסח
ם
חבברות
המנהלים תיק נוסטרו גדולל .השיטות העיקריות של הקבוצה
חייתום של גופיים פרטיים ה
ת זה הינן ,ביין היתר ,מקצצועיות עובדי החברה,
עם התחרות בתחום פעילות
לההתמודדות ם
קוחות ,מיתוגג מתאים
יעיל ומסור ללק
של הקבוצה ,שירות ל
ניצצול עוצמתה הפיננסית ש
שלכותיהן
הצעות החקיקה הנ"ל והש
ם לומדת את ה
בי .מנורה מבטחים חיתום
שיווק אפקטיב
וש
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ת הצעות
תיד המבוססת
צופה פני עת
הערכת הקבוצה ,כאמור ,הינה מידע צ
עלל פעילותה .ה
המצרפית
והיקף ההשפעה ה
ף
עוצמת
החחקיקה הנ"ל ואין באפשרות הקבוצה לאמוד את ע
עלל תוצאותיה.
שירותים פיננסיים ))קופות גמל( )רכישה
ם
פורסמו תקנוות הפיקוח על
שנת  ,2009פ
בש
וממכירה של נייירות ערך( ,התשס"ט ,20009-המתייחסות ,בין הייתר ,לניגודי עניינים
הלן( .בהתאם לתקנות
חיתום וברוקראז' של גופים מווסדיים )ראה סעיף  8.9לה
ם
בפפעילות
מגבלה כמותית לרכישות של גופים מוסדיים
הננ"ל החל מחודש ינואר  ,20111חלה מ
ערכת הקבוצצה ,בשנת  20012הייתה
שיעור של  100%בלבד .להע
לחתם בהנפקה לש
ם
הקקשורים
תום.
פעה שלילית מסוימת על פפעילות החית
לממגבלה זו השפ
שירותים
ם
 8.7ספקים ונוותני
8
ת בנאמנות ,החל מיום  288בדצמבר 2011 ,לא
עות משותפות
תיקון מס'  14לחוק השקע
כחלק מת
ה ובכפוף
חר ביצוע מככרז לעניין זה
ניתן יהיהה לשלם עמללות ברוקראז' מנכסי הקררן ,אלא לאח
מקושי תפעוללי של הקרננות בשל
האמור ,ובכדדי להימנע מ
חוק .לאור ה
לסייגים ההקבועים בח
אחר שנתקבל אישור הדירקטוריון
תפעול הקרן לפעילות הבברוקראז' ולא
אפשרות לפיצול בין ת
ת שירותי
לכך ,הודייעה החברה ככי תישא בעללויות המכירהה/הקניה של ניירות ערך ,תוך התאמת
ערך ישראליים .בהתאם,
התפעול וועלויותיהם ,כך שיכללו גם עלויות קנניה/מכירה של ניירות ך
במהלך חוודש דצמבר  2011עודכנו הסכמי התפפעול המקורייים מול בנק מזרחי טפחוות בע"מ
חברה על
חודש מרס 20012 ,חתמה הח
אל בע"מ ,ובההמשך .ב ש
והבנק הבבינלאומי הראשון לישרא
ע"מ .ראה סעעיף  8.10להללן בעניין
שלישי  -בנקק פועלים בע
מול מתפעל ש
הסכם תפפעול חדש מ
הסכמים ממהותיים.
ב
חום
בנוסף ,לחחברה הסכמיים עם ספקי תוכנה בתח
המחשוב וכן עם ספקי מידע לגבבי מסחר
בניירות עערך בחו"ל.
 8.8מימון
8
לפרטים רראה סעיף  9..12להלן.
התאגיד
ד
 8.9מגבלות ופפיקוח על פעילות
8
כפופה להוראות ההדין החלות על מנהלי תיקים ,קרנות נאמנות
ה
פעילות ההקבוצה בתחום זה
אות חוק ניירות ערך ,ח וק השקעות משותפות בבנאמנות וחווק ייעוץ
וחתמים ,לרבות הורא
מות מעת
מכוחם ,וכן להנחייות רשות נייירות ערך ,כפפי שמתפרסמ
ם
הוצאו
השקעות והתקנות שה
אה סעיף  9.2ללהלן.
לעת .למגבבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקקבוצה בכלל פעילותה רא
בפעילותה בתחום וככן עיקרי
ה
צה
ת על הקבוצ
להלן יפוררטו הוראות הדין המרככזיות החלות
הרגולטוריות שפורסמו בשנה האחרונ ה בתחום זה:
ת
ההוראות
הוראות ההדין





קמתה של
ערך לציבור ,הק
של ניירות ך
היתר ,את דררכי הצעתם ש
חוק ניירות ערך  -מסדיר ,בין ה
חר תקין,
חיותיה ושינ ויים של אלוו ,הוראות להבטחת מסח
הבוררסה ,תקנון הבורסה והנח
הראשונה
קון לתוספת ה
נכנס לתוקף תיק
של חתם ועוד .ביום  31ביוללי  ,2011ס
דרכיי פעילותו ל
ביצוע רכישת נייררות ערך על יידו ,חייב
ע
סדי ,בטרם כלל מועד
לחוקק ,אשר לפיו משקיע מוס
המנויים בתוספת ,וכי הווא מודע
בכתב לכך שמתקיימים בבו התנאים ה
ת הסכמתו ב
לתת
ומסכים לכך .בוצעה רכישת נייררות הערך
ם
שמעות היותו משקיע מוסדדי על פי התווספת
למש
תו מראש,
בורסה את הסכמת
ה
את מי שנתן לחבר
סדיים ,יראו א
במססגרת מערכת המסחר למוס
ת לעניין
אות התוספת
בטררם הגיש פקודה לראשוננה למערכת ,כמי שמקייים את הורא
משקיעים
משווק השקעות לרשימת המ
ק
תווסף
ההססכמה .כמו ככן ,במסגרת התיקון ,הת
צא בבעלות מלאה של
תאגיד הנמ א
המוססדיים ,בוטלה ההתניה ללגבי תחום עעיסוקו של ת
ההון העצמי לגבבי תאגיד
ן
15א)ב( בחוק ווכן הופחתה דרישת
משקקיעים המנוייים בסעיף 1
מיליוני ש"ח ל 550 -מיליוני
ו
תאגד למטרת רכישת ניירוות ערך בהצעעה מסוימת ,מ250 -
שהת
תווסף למשקיעים המוסדייים משקיע יחיד העונה ללשניים מתוךך שלושת
ש"חח .בנוסף ,הת
בסעיף  9לתוספת ללחוק ייעוץ השקעות )"לקווח כשיר"(.
ף
בועים
הקרריטריונים הקב
תקנוון הבורסה ,ככלליה והנחיותיה  -תקנון הבורסה ,כלליה והנחיותייה מסדירים את אופן
חר בבורסה.
ת דרכי המסח
שונים למסחר ואת
ם
רישוומם של ניירוות ערך
מסדיר לגבי מנהלי תיקיים ,משווקי השקעות
והתקנות מכוחו  -מ
ת
חוק ייעוץ השקעות
את דרישות הכשירות ,דררישות הרישווי ,הון עצמי וביטוח,
ויועצצי השקעות ,בין היתר ,א
הירות ,דרכי פעילותם ,חוובות רישום ודיווח .בחוודש מאי  ,20012נכנס
חובוות אמון וזה
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קרנות ולמנהללי תיקים
מס'  18לחוק )בבמסגרת חוקק ממשל תאגיידי למנהלי ק
לתוקקפו תיקון ס
השית על
למנהלי תיקים ,וה
י
אגידי
)תיקקוני חקיקה( ,התשע"ב ,(20111-שעניינ ו ממשל תא
עקרונות של ממשל תאגידי במטררה ליצור
ת
קים גדולות ,ככהגדרתם בת יקון,
חבררות ניהול תיק
חברות.
אופן ניהולן של ח
ן
מנגננוני בקרה ופייקוח על
מנהל של
דרישות הרישוי למ
ת
שותפות בנאמנות  -מסדייר ,בין היתרר ,את
חוק השקעות מש
שירות של עוובדים או
קרנוות להשקעות משותפות בנאמנות ,קובבע הוראות בייחס לתנאי כש
תיקי השקעות בקרן ,דררישות בקשרר להרכב
חלטות שענייינן ניהול ת
שתתפים בהח
המש
מקצועית
דירקקטוריון וועדוות דירקטוריוון של מנהל ההקרן ודרישות ידע מקצועעי והכשרה מ
אות בדבר ההון העצמי והבביטוח של מננהל הקרן
של דדירקטורים .ככמו כן ,נקבעו בחוק הורא
המותרים
והנאמן ,מגבלות על הנכסים ה
,
החובות המוטלות על מנהל ההקרן
ת
והנאאמן,
אמנות ומגבלוות על שיעורר הנכסים הנררכשים המוחזזקים בקרן מתוך אלה
להחחזקה בקרן נא
התשואה
קרן ,חישוב ה
של יחידות הק
שה והפדיון ש
מחירי הרכיש
עה ,חישוב מ
תרים להשקע
המות
)במסגרת חוק ממשלל תאגידי
ת
נכנס לתוקפו תיקקון מס'  20ללחוק
ועודד .בחודש מאי  ,2012ס
שעניינו ממשלל תאגידי
התשע"ב ,(2011-ש
ע
למנההלי קרנות וללמנהלי תיקים )תיקוני חקקיקה(,
תאגידי במטררה ליצור
של ממשל ת
ת עקרונות ש
מנהלי הקרנות
למנההלי קרנות ,והשית על מ
אופן ניהולן של חברות אלה ,ובין השאר ,חובות שעל
מנגננוני בקרה ופיקוח על א
קורת ,מגבלות על כהוונת יו"ר
ת ועדת ביק
חובת הקמת
עמוד בהן ,ח
הדיררקטוריון לע
נוספים שדירקטורייון מנהל
ם
מנהל הקרן ,ננהלים
תלות הנאמן במ
ת
ברת אי
הדיררקטוריון ,הגב
של בעלי היחידות לקבלת החלטות
מוסד האסיפהה הכללית ל
בוע ,ביטול מ
הקררן מחויב לקב
תן בחוק.
מיוחחדות כהגדרת
)תיקוני חקיקה( ,התשע"א - 22011-ביחס
י
הליכי האכיפה בררשות ניירות ערך
י
חוק ייעול
שקעות וחוק השקעות
החוקים הנזכרים לעיל )חוק נייירות ערך ,חווק ייעוץ הש
ם
לשללושת
ה רבדים:
קיימים הליכי אכייפה בשלושה
ם
תם אוכפת ררשות ניירות ערך,
משוותפות( ,שאות
פליללי ,מנהלי ועייצום כספי .ללהליכי האכיפפה הנזכרים תחולה ,בין השאר ,על :תאגידים
הנושא גם בבאחריות
ם( ,מנכ"ל )ה
מדוווחים ,נושאי משרה בהם )דירקטוררים ומנהלים
פיקווחית( ,חברה לניהול קרנות נאמנות ,נושאי משרה בחברה לנניהול קרנות נאמנות
סנקציות:
להטיל שורה של ס
ל
המנהלי ניתן
י
ומנההלי תיקי השקעות .במסגרת הליך האככיפה
מיליוני ש"ח לתאגיד,
חיד וחמישה מ
בסכום של עד מילליון ש"ח ליח
ם
ספיים
הטללת קנסות כס
ם ,מנהלי
תאגידים מדווחים ,חתמים
איסוור על כהונה בגופים המפפוקחים על י די הרשות )ת
שנה ,ובאישור בבית המשפט לתקופה
,
של עד
קרנוות ,נאמנים ובעלי רישיון( לתקופה ש
מנהל קרן
שיון לפי חוק הייעוץ או אישור של מ
העוללה על כך ,ביטול רישיון של בעל ריש
לתקופה העולה על כך ,חיוב
ה
של שנה ,ובאיישור בית המשפט
ונאממן או שלילתם לתקופה ש
בנקייטה של פעוללות לתיקון ההפרה ולמניעעת הישנותה ,תשלום לנפגגע ההפרה.
נסיבות לבחינת פגגם במהימנות גופים
ת
שימת
בחודדש ינואר  ,2012נכנסה לתוקפה רש
מתן או נטילת היתר,
אה לשקול מ
ידי הרשות ,אוותן תשקול הרשות בבוא
מפוקקחים על י
של פגיעה
מהוות עילה לבחיינת קיומה ש
ת
המפורטות בררשימה
רישיון .הנסיבות ה
ן
שור או
איש
אך התקיימותן לא תוביל בבהכרח להחללטה כי אכן נפל פגם
במההימנות הגוף המפוקח ,ך
ק נטילת
הכרעה לפיה נפל פגם המצדיק
ה
טומטי
אחריה באופן אוט
ה
תגרור
במההימנות ולא ת
תו פרסמה הררשות .הנסיבבות המנויות ברשימה
היתרר שניתן ,הכל כמפורט במסמך שאות
ת בעניין זה.
הינן אך בסיס להפעלת שיקול דעת הרשות
תקנוות ניירות ערך )חיתום( ,תשס"ז ; 2007-תקנות נייררות ערך )אופפן הצעת ניירות ערך
ת
חדשים אצל
ם
לציבבור( ,תשס"ז ,2007-מסדיררות כללי ריישום
רשות ניירות עררך ,חובת
הון עצמי
)במקום הדרישה לה
ם
אלפי ש"ח
י
הפקקדת פיקדון בנאמנות בסך מינימאלי שלל 2,917
מיניממאלי שהייתה קבועה בתקנות משנת  ,(1993חובת ביטוח ,מגבללה על חתם ללהתחייב
תחייבות חיתומית העולה על  15%מככלל ההתחייבבויות החיתומיות שניתנוו בהצעה
בהת
ם ,לרבות
קבוצת החתם
חתם או בעלות חוב לק
בהנפקות של חברות מקבוצת הח
ת
לציבבור
של מניות
מסוימות שאיינן הנפקות ש
שרות לשמש חתם מתמח ר בהנפקות מ
מגבללות על האפש
ת"א ,25-הקלוות שיאפשרוו לחתמים זררים לפעול ביישראל וחובות דיווח.
הכלוולות במדד ת
את אופן
עת ניירות עערך לציבור( ,התשס"ז 20007-מסדירות א
תקנוות ניירות עררך )אופן הצע
מאפשרות לב צע הנפקה של ניירות עררך לציבור לללא מכרז
הצעעת ניירות עררך לציבור ומ
חתם ,כן
חידה( ,במגבללות על כמוות ההקצאה למשקיעים מקבוצת הח
)הקצצאה לא אח
ת לרכוש
אופן הקצאת נייירות הערך למזמינים וומקנות זכות
ן
מסדדירות התקנוות את
מחיר זהה
מות ניירות הערך שהוצעו בתשקיף במ
בהקקצאה לא אחיידה עד  15%נוספים מכמ
למחחיר ההנפקה )אופציית ה"גרין-שו"(.
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את אופן
ש"ס 2000-והצצווים שמכוחו  -מסדירים ,בין היתר ,א
חוק איסור הלבננת הון ,התש
תיקים .לפירווט נוסף בענייין זה ראה סעעיף  9.2.3להללן.
הזיההוי של לקוחות של מנהל ת

תקנות כמפורט
 8.9.1במההלך שנת הדווח ,פורסמו ת
ט להלן:


משותפות
תקנות השקעות מ
ת
אושרו בוועדת הככספים של הכנסת
ו
ם  11במרס,2013 ,
ביום
המרביות
שיופחתו עמללות ההפצה ה
בנאממנות )עמלת הפצה()תיקוןן( ,התשע"ג ,20133-באופן ש
הלי הקרנות בבגין הפצת קררנות הנאמנות לשיעורים כדלקמן:
הבנקים לגבות ממנה
ם
שאים
שרש
מסוג  .1% :4כמו כן ,קרןן מסוג 2
 ;0.20%בקרן מסוג  ;0.335% :3ובקרן מ
בקרןן מסוג % :1
התקנות האמורות יייכנסו לתוקף  30ימים
ת
לתקנות עמלת הפצ ה"(.
ת
תיקון
תבוטטל )להלן" :ת
ס לתוקף
האוצר ,תיכנס
עם אישור התייקון לתקנות עמלת הפצה על ידי שר ה
ם פרסומן .ם
מיום
ת ,לרשות נייררות ערך,
נו מנהלי קרנוות שונים ,כוללל מנורה מבבטחים קרנות
התחחייבות שנת ו
תו לתוקף שלל התיקון
דמי הניהול בקרנות המנוהללות על ידם ביום כניסת
להפחחית את י
חסכו בפועל כתוצאה
תשלומים שיח
את מלוא הת
הפצה ,בשיעוור שישקף א
לתקקנות עמלת ה
 10%מעל
עולה מעבר ל % -
ה
לרמה שאינה
ה
שולמות לבנקקים ,עד
מהפפחתת עמלות ההפצה המש
ש בהתאם לתייקון לתקנות עמלת הפצה .כמו כן,
שיעורן החדש
לעממלות ההפצה המרביות ,בש
ההפחתה
הולו ,לאחר ה
קרנות שבניה
שכרו ושיעור ההוספה בק
מנהלל הקרן לא יעלה את ש
שים מיום
למשך ששה חדש
ך
מפורט לעיל ,וזאת
שיעור השכר המותאם כמ
כאממור מעבר לש
טחים קרנות ,להצעת
להערכת מנורה מבט
ת
של תיקון תקננות עמלת ה פצה.
כניססתו לתוקף ש
עשויה לשפרה .העערכת זו,
ה
היא אף
לא תהיה השפעה לרעה עלל פעילותה וה
החקקיקה הנ"ל א
כאמור ונכון למועדד פרסום
ר
תקנות
כאממור ,הינה מידדע צופה פני עתיד המבווססת על הת
שפעה המצררפית על
הדוחח ,אין באפשרות הקבוצה לאמוד את עוצמת והיקף ההש
תוצאאותיה.



השקעות ובנניהול תיקי השקעות
ת ,בשיווק ה
עוץ השקעות
תקנוות הסדרת העיסוק בייע
ם .על פי
מנהלי תיקים
סגרתן עוגנה חובת דיווח החלה על מ
)דוחחות( ,התשע"ב ,2012-במס
ח לרשות
תיקים לדווח ללקווחותיהם דיווחים רבעונייים ,וכן לדווח
ם
תקנוות אלו ,על מנהלי
דיווחים רבעוניים ודדיווחים שנתיים ,הכל
ם
דיווחחים מיידיים בנסיבות המפורטות בתקקנות,
בתקנות.
.
כמפ ורט



מנות )תיקון מס' (21
שותפות בנאמ
הצעת חוק ההשקעות מש
בחודדש יולי  2012פורסמה ה
סגרת הצעה זו כוללת שני ראשים
שע"ב .2012-ההרפורמה במס
)תעוודות סל וקרנות סל( ,התש
משותפות בנאמנות גגם על תעודוות הסל,
ת
עיקרריים :הצעה להחיל את חוק השקעוות
חת החוק
של פיקוח ,תח
דיווח למשטר ל
ח
טר של
שכך ,להעביר את תעודות הסל ממשט
ומש
תיה יהיו
קרן סל ,קרן אשר יחידות
שקעה חדש :ק
ליצירת מכשיר הש
ת
הצעה
האממור ובנוסף ה
רשוממות למסחר בבורסה לנייררות ערך בתלל אביב בע"מ אשר תסחרננה הן במסחרר דו צדדי
שה שוק ביחידות שבניהוללו כאשר
מסחר ומנהל הקרן יוכל לשמש כעוש
והן בסוף יום המ
ת יחידות
לרכוש או למכור את היחידוות במהלך המסחר הרציף או לפדות
ש
ניתן יהיה
חרותי לתעודות הסל .הצעעת החוק
תאם לשווי הננקי של נכסי הקרן ובכך י הוו מוצר תח
בהת
סת .בהמשך ובמקביל
ספים של הכנס
חן ועדת הכס
שרה בקריאה ראשונה ,והוננחה על שולח
אוש
ת שונות,
הציבור של תקנות
ר
ערות
סמה הרשות טיוטות להע
להצעעת החוק האמורה ,פרס
של תיקון
סתו לתוקף ש
תעודות וקרנוות הסל בעידן שאחרי כניס
את פעילות ת
שנועעדו להסדיר א
.21



2
בחודדש יולי
 2012אושרה בקרריאה ראשונהה הצעת חוק הסדרת העייסוק בייעוץ השקעות
השקעות כללי ושיווק
השקעות ובניהול תייקי השקעות )תיקון מס' )(19ייעוץ ה
ת
בשיוווק
טרתה של
התאמה( .מט
חוק הייעוץ" ,בה
חוק" ו " -ק
השקקעות כללי( ,התשע"ב") 2012-הצעת הח
שקעות כללי וושיווק השקעעות כללי
של ייעוץ הש
הצעעת החוק הינה ליצור הסדדרה נפרדת ש
ם נושאים
הלקוח ואינם
מאפייניהם הייחודיים של ה
שכ כלל  -אינם מוותאמים לנסייבותיהם ולמ
שירותים הכללליים בנפרד משירותי
חוק מוצע לההגדיר את הש
אופיי אישי .לפיכךך ,בהצעת הח
את הצורך ברישיון לעסוק בהם ולקבבוע להם
עות ,לבטל א
ייעוץץ השקעות וושיווק השקע
חן וועדת
עת החוק מוננחת על שולח
ת החוק .הצע
הסדדרה מיוחדת בסייגים הקבבועים בהצעת
של הצעת חווק זו אם
השקעות השפעתה ש
ת
טחים
להערכת מנורה מבט
ת
הכסספים של הכנסת.
הגדלת חופש הפפעולה של שלה בכל הננוגע לערוצי השיווק
ת
שר תתקבל ,הינה
וכאש
ת מוצריה.
האפפשריים אשר יפתחו בפניה לצורך הפצת
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הנחייות רשות ניירות ערך





חוזר למנהלי קררנות ולנאמניים בדבר
ר
פרסמה רשות ניירוות ערך
ה
בחודדש אוגוסט 2012
סגרתו קבעה כי מנהל
עבור תעודת סל המוחזקת בקרן ,במס
תשללום דמי ניהול מופחתים ע
תעודות הסל לצורך מימווש הנחה
קרן אשר לא יפעל להתקשרות בהסכם עעם מנפיקי ת
סכם זה ,לא יעלה על
ם ,לפיה שיעוור דמי הניהוול בתעודות שיכללו בהס
שהוצצעה על ידם
הוגן של התעוודה המוצעת ,,יפר את חובבותיו לפי סעעיף  75לחוק השקעות
 00.1%מהשווי הה
קידה במילוי תפקידיו
התשנ"ד 1994-לפעולל בזהירות ,בבאמונה ובשק
ד
משוותפות בנאמננות,
ת.
ובשיימוש בסמכוייותיו לטובת בעלי היחידות
מנהל קרנות וולנאמנים בדבבר תיקון
בחודדש נובמבר  2012פרסמה ררשות ניירות ערך חוזר למ
עקב ירידת דירוגה של אגרת חוב .החוזר נוגע לקרנות
ממדיניות השקעות ע
ת
חריגגה
צור חשיפה ללאג"ח שאינן מדורגות
ההשקעות שלהן התחיייבו שלא ליצ
ת
שבממסגרת מדיניוות
ח בארץ -
כותרות העל המאפפיינות "אג"ח
ת
צורך פרסום תחת
בדיררוג השקעה ,ומסווגות לצ
כלליי" או "אג"ח בארץ  -חבברות והמרה"" וקבע הקלות בתנאים אשר בהתקייימם לא
אג"ח המוחזקת בקרן לדיררוג הנמוך
שקעות עקב יררידת דירוג א
מדיניות ההש
שב חריגה ממ
תיחש
שותפות.
מדיררוג השקעה ,ללהפרת סעיף )61א( לחוק השקעות מש
סגל הרשות אודדות גיבוי
בחודדש דצמבר  2011פרסמה ררשות ניירות ערך חוזר בדבבר עמדת ל
מנפיקי תעודות סלל וחברות
י
נתוננים ורציפות במתן השירות ,אשר חל על מנהלי קררנות,
ת הארגון
שומיים הנוגעעים להיערכות
ט היבטים ייש
שקעות ומפרט
בעלוות רישיון לנייהול תיקי הש
יהיה לאחזר את הנתונים
עלול לגרום לאובדן או שיבבוש מידע ,כך שניתן ה
לקרוות אירוע הע
ת נתונים
חזור נתונים  -המדובר בבביצוע העתקת
ערכות .מבחינת גיבוי ושח
ולאוושש את המע
מידע בעת התרחשות
אחסון אחר ,ללצורך הבטחת זמינות המ
ממיקקומם המקוררי לאמצעי א
נתונים .מבחינת רצציפות במתן השירות
.
אירווע אשר עלול לגרום לאוובדן או לשייבוש
עבודה הנסמכים עעל מערך
ה
תהליכי
קית  -המדובבר בגיבוש ת
המשכיות עסק
לצוררך הבטחת ה
שר יוגדרו
של תהליכים עסקיים ,אש
ם לכשירות ש
טכנוולוגי מתאים ,המבטיחים את השבתם
דוגמת כשלים טכנולוגיים,
ת
שי קיצון
עקבות התקי ימות תרחיש
כמההותיים לתפקווד הארגון ,בע
הנדרשות
את הפעולות ה
חוזר מפרט ת
מצבי חירום לאומיים .הח
סונות טבע ומ
טעוייות אנוש ,אס
התואמות
מור ככלי עזרר ,וכל חברה נדרשת להגדדיר פעולות ה
לצוררך היערכות ללמצבים כאמ
תה ומורכבותה .בשלב הרראשון ,על הדדירקטוריון ללגבש ולאשר מדיניות
את אופי פעילות
שכיות עסקית ,ובשלב השני על התהלייך להיות
של נתונים וכן בנושא המש
גיבויי ושחזור ל
שירותי מערככות מידע
הנהלת החברה .בההינתן כי החברה מקבלת ש
ת
על ידי
שם ומנוהל ע
מיוש
מידע של
שות שחזור המ
חיצוניים והחברה וידדאה כי הספקקים מספקים מענה לדריש
ם
מספפקים
תהליכים
היא אינה נדררשת ליישם ת
שה בנושא ,ה
עונה על המדדיניות שגיבש
החבברה באופן הע
עצממאיים של גיבוי המידע הרללוואנטי במקקביל.

שיונות והיתרים
 8.9.2ריש
ק בשיווק
שאית לעסוק
שיון ניהול תיקים והיא רש
מנוורה מבטחים השקעות הינה בעלת ריש
שקעות.
הש
מבטחים קרנות היננה בעלת ההיתר לשמש כמנהל קרננות נאמנות בהתאם
ם
מנוורה
תפות.
השקעות משות
להווראות חוק ה
שהותקנו
מנוורה מבטחים חיתום משמשת חתם עלל פי חוק ניירות ערך ותקנות החיתום ש
מכווחו.
 8.1הסכמים ממהותיים
10
בה התקשרה בביחד עם
 2006רכשה מנוררה מבטחים קקרנות )במסגגרת עסקה ה
2
 8.10.1בחוודש יוני
קה"(( 38 ,קררנות בהן
שראל להשקעעות בע"מ )ללהלן" :אפריק
חבררה בשליטת אפריקה יש
מ )להלן:
סך של כ 4,6225 -מיליוני ש"ח ,מאת בנק מזרחי טפחות בע"מ
נוההלו נכסים בס
סך כ 188 -מילליוני ש"ח.
"מזזרחי טפחות"(( ,בתמורה לס
חות ,התקשררה מנורה
 ,2006בסמוך לרככישת קרנות הנאמנות של מזרחי טפח
2
 8.10.2בחוודש יוני
מיד הבנק שיירותי תפעול ,,שירותי
טפחות בהסככם ,לפיו יעמ
מבטטחים קרנות עם מזרחי ט
שירותי ברוקראז' ,ש
י
נאממנות,
שירותי משמוורת של ניירוות ערך ) (Custodianושירותים
עה בהסכם בבין הצדדים .ביום 28
מורה שנקבע
נוסספים ,חלקם ללא תמורה וחלקם בתמ
שא תשלום העמלות
בדצצמבר  ,2011עם כניסתו לתוקף של תיקון חקיקה מקיף בנוש
תוקף ההסכם המתוקן נקבבע לשנה
תמה החברה על תיקון ל הסכם זה .ת
מנככסי הקרן ,חת
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ה תקופת
חתם נספח ללהסכם במסגגרתו הוארכה
החתימה .בחודש דצמבר  ,2012נח
ה
ממוועד
ת.
קופה נוספת בבת שנה אחת
תקשרות לתק
ההת
טחים קרנות את מרבית פעילות ניהול קרנות
 8.10.3בחוודש פברואר  2006רכשה מנורה מבט
הלה באמצעוות איגוד
שראל בע"מ )להלן" :איגוד"( ,אשר נוה
הנאאמנות של בנק איגוד ליש
אמנות בע"מ )להלן" :א.קק.ן"( .מספר הקרנות שרככשה מנורה מבטחים
ניה ול קרנות נא
של כ 821 -מילייוני ש"ח.
מור היה  ,34ו נוהלו בהן נככסים בסך ל
קרננות במסגרת העסקה כאמ
ח .בנוסף,
 34מיליוני ש"ח
מור הייתה בבסך של כ3 -
ניהול הקרנות כאמ
ל
מה בגין
התממורה ששולמ
מנורה מבטחיים קרנות עעם איגוד
במוועד חתימת הסכם הרכיישה כאמור התקשרה מ
שירותי תפעולל ,שירותי בררוקראז'(,
חים קרנות ש
מנורה מבטח
עמיד הבנק למ
בהססכם לפיו יע
א תמורה
נוספים ,חלקם ללא
,
ניירות ערך )קסטוודיאן( ושירותים
ת
משמורת של
ת
שיררותי
הסתיימה
מבר  ,2009ה
בתמורה שנקבעה בהסכם בין הצדדים .בבחודש נובמ
ה
וחללקם
נאמנות התקשרה עם בנק אגווד והבנק
ת
ומנורה מבטחים קקרנות
ה
תקשרות האמורה
ההת
חדל בנק
הסכם לפיו יח
אשון לישראל בע"מ )להלןן" :הבנק הביינלאומי"( בה
הביינלאומי הרא
את השירותים הנ"ל עד
הבינלאומי ת
אגווד לתת לקרנות שירותים אלו ובמקומוו ייתן הבנק ה
לאחר מכן ,ועד לייום  28בדצמבר  ,2011מועעד החתימה עעל עדכון
ר
אוקטובר .2011
ר
לחוודש
שיכה מנורה מבטחים קררנות לקבל שירותים
להססכם לקבלת השירותים מהבנק ,המש
ת להסכם
במתכונת ההסכם היישן .בחודש דדצמבר  ,2011מועד חתימה על תוספת
ת
מהבבנק
תן שירותים ,הוראות הסככם מתן השיררותים בין בננק איגוד ,הבננק הבינלאומי ומנורה
למת
מנוהלות מכווח הסכם
קרנות ,על פיו נותן הבנק הבינללאומי שירותיים לקרנות המ
,
מבטטחים
אות ההסכם המקורי
מועד זה חלוות על כלל הקרנות הורא
המחחאה ,לא חללות עוד ,וממ
אשר תקף לת
מחוודש אפריל  20099והתיקון לו מחודש דדצמבר  2011א
תקופה של  24חודשים
חתימתו.
.
ממוועד
 8.10.4במההלך שנת 20006
ת
טחים
התקשרה מנורה מבט
ה
קרנות בהסכמי הפצה לפיהם משלמת
מנוורה מבטחים קרנות עמללת הפצה לבבנקים שלהללן תמורת הפפצת יחידות בקרנות
הנאאמנות על ידי הבנקים ועבור החזקת יחידות בקרננות נאמנות עעל ידי לקוחות הבנק
אל בע"מ,
טפחות ,איגוד ,בנק לאומי לישרא
,
באממצעותו כמפייץ .הסכמים ננחתמו עם מ זרחי
מ ,הבנק
ע"מ ,בנק הפפועלים בע"מ
בנקק אוצר החייל בע"מ ,בננק מרכנתיל דיסקונט בע
ם נחתמו
הביינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק דדיסקונט לישרראל בע"מ .הסכמים דומים
בנק פועלי אגודדת ישראל בעע"מ ,בנק
עם בנק ירושליים בע"מ ,ק
במההלך השנים  2008-20100ם
בע"מ .נכון למועדד פרסום
מ
מדינה בע"מ ויובנק
יהב לעובדי המ
ע"מ ובנק ב
ערבבי ישראל בע
תוקף.
אילו עדיין בת
הדווח ,הסכמים א
הסכם אל ל
ם קרנות על ה
 8.10.5בחוודש מרס  ,20012חתמה מננורה מבטחים
מול בנק הפועללים בע"מ
של ניירות
קראז' ,שירותי משמורת ש
לפייו יעמיד בנק הפועלים שירותי תפעול ,שירותי ברוק
ם .תוקף
תמורה שנקבבעה בהסכם בין הצדדים
ערךך )קסטודיאן( ושירותים נוספים ,בת
עד החתימה.
שנתיים ממוע
ההססכם נקבע לש
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חלק ד'
ח
הקבוצה
ה
מידע נוסף בברמת כלל ה
-
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הקבוצה בכללותה
ה
עניינים הנוגגעים לפעיללות
 .9תייאור עסקי התאגיד  -ע
פעילות של הקבוצצה ,להלן
ת
המשך למידע שניתן בסעייפים  3-8לעייל המתייחס בנפרד לכל תחום
בה
סים לעסקי הקבוצה בכללוותה.
תיאור של ענייננים המתייחס
צוניים על פעיילות התאגיד
והשפעת גורמים חיצ
ת
 9.1סביבה כלללית
9
טוריון.
בסעיף  1.6.1ללדוח הדירקט
ראה פירוטט לעניין זה ב
 9.1.1מחססומי כניסה וויציאה עיקרייים ושינויים החלים בהם
של הקבוצה היננם:
מחחסומי הכניסה העיקריים ללכלל תחומי הפעילות ל






ת קבוצה,
הפעילות שבה פועלת
ת
חומי
טכנולוגית ומקצועית ההתומכת בתח
ת
קיום תשתיית
סיון מול
שנה וידע וניס
עם מבטחי מש
מפותחים ם
כוח אדם מיומן ,קשרים עסקיים מ
תים עיקריים;
ספקי שירות
ק וקבלת
שיונות עיסוק
בתנאים הנדרשים על פי דין לקבלת ריש
ם
מידה
הצורך בעמ
סעיף  9.2לענייין טיוטת
שליטה ,לפי העניין )ראה ס
קת אמצעי ש
שליטה ולהחזק
היתרים לש
סדיים(;
שליטה בגופים מוס
ה
אמצעי
טה ולהחזקת א
תנאים לשליט
מפקח בדבר ת
הנחיות המ
ציה;
עמידה בדררישות הרגולצ
דרישה לקיום הון עצמי מינימאלי;
הפעילות השונים;
ת
חומי
קטיביים בתח
בניית מערככי שיווק אפק

של הקבוצה ננובע מהצורך לקבלת היתרר שליטה
מי הפעילות ש
מחחסום יציאה עיקרי מתחומ
מקרה שלא נמצא רוכש מתאים,
בידדי הגורם הררוכש את הפפעילות וכתווצאה מכך במ
הצצורך בהמשך הטיפול בתייק הלקוחות הקיים ובתבביעות ביטוחייות לעתים ללתקופות
אררוכות )" .("Run--Off
התאגיד
ד
 9.2מגבלות ופפיקוח על פעילות
9
 9.2.1פיקקוח בתחומי ה
הפעילות השוונים
שונים כפופה לרגולציה רבבה וייחודית ולחובת
הפעילות הש
צה בתחומי ה
פעעילות הקבוצ
ת ניירות
הממונה ורשות
קבבלת היתרים ורישיונות מרשויות המדיינה השונות ,ובכלל זה ,ה
עררך.
צה ,בין היתרר ,להוראות חוק החברוות וחוק נייררות ערך
בממסגרת זו ,כפופה הקבוצ
הפיקוח ולהוראות פקודת מס הכנסה,
ח
ם; להוראות חוק
תקנו מכוחם
תקנות שהות
ולת
משותפות
חוק השקעות מ
לההוראות חוק קופות הגמל וחוק הייעוץץ הפנסיוני ,ללהוראות ק
שהותקנו מכוחם של כל אלה.
ו
בננאמנות ולתקנות
על הקבוצה ,בננוסף לחוקים שפורטו
לההלן יפורטו החוקים והתקנות המרכזיי ם החלים ל
ת השונים.
חומי הפעילות
אימים לפי תח
בססעיפים המתא
הווראות הדין
אות חוק
"תקנות הפיקוח"(  -תמצית הורא
ת
צאו מכוחו )ללהלן:
 9.2.2חוקק הפיקוח והתקנות שהוצ
הפייקוח
הלות של
הפיקוח .חברות מנה
.
קנות
הוראות חוק הפיקוח ותק
הביטוח כפופות לה
ח
חבברות
תקנות הפיקוח .בחוק
הפיקוח ולחלק מת
ח
קררנות פנסיה כפופות חלקית להוראות חוק
העיקריים שלהלן:
ם
אים
הפפיקוח ובתקנוות הפיקוח מוסדרים ,בין היתר ,הנושא
חייב קיום רישיון מבטח בבידי העוסק ,המוגבל
עיסוק בביטוח מח
ק
פיקוח,
עלל פי חוק הפ
התייעצות
לעענפי הביטוח הנקובים בררישיון .רישיוןן מבטח ניתן על ידי המפפקח לאחר ה
תן לקבוע
עדה"( .ברישיוון מבטח נית
על פי החוק )להלן" :הווע
מייעצת שהוקמה ע
ת
בו ועדה
תר מ5%-
הועדה .החזקת יות
.
בהתייעצות עם
ת
שנותם ,הכולל
ת ,ומותר לש
תננאים והגבלות
אגיד מבטח ,מצריכות
של אמצעי שליטה בתאגידד מבטח וכן שליטה בתא
מססוג מסוים ש
חודש ינואר  ,20133על רקעע חלוקת
ח .להיתר שקיבל מר מנח ם גורביץ בח
הייתר מהמפקח
סעיף  9.2.8להלן.
שוומרה ,כדיבידדנד בעין ,לחבברה ראה כמפפורט בסעיף  1.2.66לעיל וס
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ספים של
שור ועדת הכס
האוצר לקבוע בתקקנות בנוגע למבטח ,באיש
ר
את שר
החחוק מסמיך א
של נכסים
הככנסת ,הוראות בדבר הון מניות מונפקק ונפרע מיניימאלי ועודף מינימאלי ש
בויות.
לעעומת התחייב
מוסמך שר האוצר לקבוע בתקננות הוראות בדבר :סוגי ננכסים שיחזייק מבטח
ך
כממו כן,
סים כנגד
דרכי החזקת נכס
י
כנגגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעוריהם ביחס להתחיייבויות;
שאי מבטח להשקיע בחברה בת שללו ,בבעל
תחייבויות המבטח; המקרים בהם רש
הת
החזיק עתודות ביטוח
אממצעי שליטה בו ,במבטח אחר או בסוככן ביטוח; חוובת מבטח לה
שיעור המינימאלי של חללק הסיכון שייישאו בו
טח בחו"ל; הש
ודררכי חישובן; עיסוק כמבט
שא בו מבטח; הלוואות
סיכון שיי א
מבבטחים בישראל ,השיעור המקסימאלי של חלק הס
שיעוריהן )קביעת הוראות בתקנות
שאי לערוב וש
שממבטח רשאי לתת וערבויוות שהוא רש
תייעצות עם ננגיד בנק ישראל(.
בצע לאחר הת
לעעניין זה ,תתב
כספיים מסוקרים ללתקופות
ם
מבטח וכן דווחות
דוחחות כספיים שנתיים מבבוקרים של מ
ת ,לרבות
ששר האוצר קבע בתקנות
למפקח ויפורסמו בברבים בדרך ש
ח
בינניים ,יערכו ,יוגשו
תווכן ,מידת פיררוט והעקרונוות החשבונאיים להכנתם.
ם ,חייב להחזייק נכסים
עסקי ביטוח חיים
י
שבונות נפרדדת לגבי
הל מערכת חש
מבבטח חייב לנה
שנה נפרד לעעסקים אלה.
בביטוח חיים ,ולרככוש ביטוח מש
ח
לככיסוי התחייבויותיו
סמכות לברר תלונות מן הציבבור בדבר פפעולה של מבטח בענייניי ביטוח,
ת
לממפקח
ולההורות על תיקון ליקוי שנמצא.
מרפורמת בכרר( נקבעו הוראות המסדיירות את
קוח )כחלק מ
תיקון לחוק הפיק
ן
בממסגרת
המבטחים
טחים ,לרבות הוראות בדדבר דרכי הפפעולה של ה
הממשטר התאגידי של מבט
ה וחובות
שונים בחברה
שונים ,פעילוות אורגנים ש
לעעניין מינוי דירקטורים ונושאי משרה ש
בשינויים המחויבים ,הוראות שונוות מחוק
ם
טח,
דיוווח למפקח .לעניין זה ,הוחלו על מבט
ח למנות
ת ציבוריות .כך למשל ,נדרש מבטח
החחברות החלוות דרך כלל על חברות
קיים ועדת בביקורת .כמו ככן ,מכוח
חברות וכן לק
צוניים כהגדררתם בחוק הח
דיררקטורים חיצ
ת השקעה .בבנוסף ,נקבעו הוראות בדבר מינוי
חווק הפיקוח נדרש מבטח למנות ועדות
קר פנים .לגבבי נושאי
סיכונים ,מבק
טואר ,מנהל ס
מסוימים ובככלל זה ,אקט
שאי משרה מ
נוש
מבר ) 2005דירקטור ,מנכ"ל ,מבקר
מסוימים שהוגדרו בבחוזר מפקח מחודש דצמ
ם
שרה
מש
סיכונים ויועץ משפטי(
קעות ,מנהל ככספים ,אקטוואר ,מנהל ס
פננימי ,יו"ר/חבר ועדת השק
חובת הודעה מוקדמת על הכוונה למנוותם בכפוף לקבלת אישורר המפקח
נקקבעה בחוק ח
הכספי ,הוסמך שר האוצר לקבוע חובת
,
לממינוי ,ולו בהיעדר התנגדוות .בנוסף לדדיווח
מתן הודעות שונות למפקקח )טרם נקבבעו הוראות לעניין זה( .כן נקבע
דיוווח מיידי ומ
מטעה או אי הכללת פרט שהעדרו
איסור בדבר ההכללת פרט מ
בססעיף 42א לחוק הפיקוח א
עללול להטעות בהודעות ובבדוחות ,תוךך החלה לעניין זה ,בשיננויים המחויבבים ,של
סעיף )2ב(
לתשקיף" .יצוין ,כי ס
.
תרתו "אחריוות
ה' לחוק ניירוות ערך שכות
הווראות פרק ה
הועדה( לתת הוראות שונות
(
להתייעצות עם
ת
מסמיך את המפקח )בכפוףף
לחחוק הפיקוח מ
שרה בהם
ח ,נושאי מש
מבטחים ,סוכני ביטוח
,
של
הננוגעות לדרך פעולתם ולדרכי ניהולם ש
הורות על
קח סמכות לה
המקנה למפק
חד עם סעיף  (3)422לחוק ,ה
שמועסק על ידם .יח
ק
וכלל מי
טיבי על שוק הביטוח.
יום פיקוח אקט
הודעות ,ניתננו בידי המפק ח כלים לק ם
הגגשת דוחות וה
התשע"א) 22011-להלן:
לעעניין חוק הגברת האכיפפה בשוק הההון )תיקוני חקיקה( ,ה
הלן.
סעיף  9.2.3לה
"ההחוק"( ,ראה ס
תקנות העיקרריות הבאות:
תוקף חוק הפיקוח הותקנו ,בין היתר ,הת
 9.2.3מת
התשס"ז-
 תקנות הפיקוח על שיררותים פיננסייים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו( ,ה
 ,2007לחזק את תשתית
2
בחודש יולי
ש
 -2007מטרת תקנות אלה ,אשר ה ותקנו
ת כללים
תאגידי בגופיים מבטחים וזאת ,בין היתר ,באמצצעות קביעת
המשטר הת
עילותו התקיינה של הדיררקטוריון וועדדותיו ,הבטחת עצמאותו ,כשירות
להבטחת פע
חייב לדון
שאים בהם הדדירקטוריון ח
מניעת ניגודי עניינים ,נוש
חבריו ,הרכבו ,כללים למ
מתייחסות לדירקטוריון מבטח
ת
ומניין חוקי בישיבבותיו .התקנוות
ן
ולהחליט ,נוכחות
של קרן פנסיהה( ונקבעו בהן הקלות לענניין דירקטורייונים של
)לרבות חבררה מנהלת ש
חברות המנהלות קופות גמל.
ההון המינימאלי
ן
 תקנות
ממבטח .ההון העצמי
אלי הנדרש מ
את ההון העצצמי המינימא
אלה מסדירות א
תקנות ה
מהיקף הפעיללות בביטוח כללי או
המינימאלי הנדרש ממבבטח מושפע ,בין היתר ,מ
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טוח חיים
מרמת התבייעות בביטוח כללי ,מסך ההוצאות הרכישה הנדחות ) (DACבביט
מחשיפה לסיכוני קטסטרופה,
ה
טרו,
ובביטוח ברריאות ,מסוגי הנכסים המווחזקים בנוסט
סק( ,מהיקף הנכסים
סיכוני ביטוח חיים )ריס
מחשיפה לס
מסיכונים תפעוליים ,מ
הון נדרש בגיין ביטוח
אלה כ"נכסים בללתי מוכרים"" ,מתוספת ה
בתקנות ה
המוגדרים ב
מבטח .בתקנות ההון
סיעודי ,ומתוספת הון בגין השקעהה בחברות בבנות שהן מ
המינימאלי נקבעו הגדררות שונות ההמתייחסות ללהון חברות הביטוח ,ובין היתר,
שלישוני והון ננחות.
שני וכן הון ש
אשוני והון מש
עצמי ,הון רא
הגדרת הון ע
לדוחות הכספיים.
ת
ההון של הקבווצה ,ראה באור 15
בר דרישות ה
לפרטים בדב
 על רקע כווונת הפיקוח לאמץ בעתידד את דירקטייבת  ,Solvvency IIפורסם בחודש
מוכר של מבטח .מטרת חוזר זה הינה
ר
אוגוסט  20011חוזר שענייינו הרכב הוון עצמי
קרונות להרכב הון עצמי מוכר של מבטח ולמאפייני רככיביו ,וכן
ת
קביעת כללים וע
ם .בחוזר
סיווגם לרובדדי הון שונים
להכרה ברכיבי הוון שונים ולס
ה
מסגרת עקרונות
התייחסות למכשירי הון מורכבים בבכל רובד
ת
תוך
רבדי ההון השונים לסוגיהם ת
י
הוגדרו
ם .בנוסף,
מזעריים ומרביים של הרבבדים השונים
הכרה בהם וככן שיעורים מ
והתנאים לה
שומה של
עצמי של מבבטח עד לייש
שעה לעניין ההרכב ההון הע
נקבעה בחוזר הוראת ש
חות הכספיים.
דירקטיבת  .Solvency IIIראה גם באוור )15ו( לדוח
דרכי ההשקעה
י
 תקנות
טח רשאי
בתקנות דרכי ההשקעה כלולות ,בין היתר ,הוראוות לעניין :הללוואות שמבט
חזיק מבטח כנגד התחיייבויותיו ,מגבבלות לעניין השקעת
לתת .סוגי הנכסים שיח
מבטח בחבררת בת או מוחזקת שלו ,בבבעל אמצעי שליטה בו ,בבעל עניין בו ,,במבטח
חובת מבטח למנות שתי
ת
תיווך בענייני ביטוח,
חר העוסק בת
אחר או בכל תאגיד אח
עות תלויות תשואה )"משתתף"(,
קעה ,האחת לעניין ניהולל תיק השקע
ועדות השק
אה )"נוסטרו""( ,הרכב
עניין ניהול תיק השקעוות שאינן תלויות תשוא
והשנייה לע
הוועדות ,תפקידן ודרכי פפעולתן.
מהיל הנכסים ,מעבר
ת האחריות לבחירת תמ
תקנות דרככי ההשקעה מעבירות את
האחריות
פי התקנות ,למבטח ,וכפוועל יוצא מככך הן מותירות בידו את ה
לנדרש על פ
סטרטגיית ההשקעות
לקביעת הייחס בין תשואה צפויה לסיכון צפוי הנובע מאס
תקנות.
השונות ,כל זאת בכפוף ללמגבלות ,כפיי שנקבעו בת
כללי השקעה
י
 תקנות
מל( )כללי
מו ,תקנות הפפיקוח על שיררותים פיננסייים )קופות גמ
בחודש יוני  ,2012פורסמ
) 2012לעיל ולהללן ,לצורך
התשע"ב2 -
חלים על חבררות מנהלות ומבטחים( ,ה
השקעה הח
נכנסו לתוקף בחודש יולי
ו
או "תקנות כלללי השקעה"( ,אשר
פסקה זו" :התקנות" ו
קעה החלים עעל גופים
חוזר גופים מווסדיים שענייינו כללי השק
ביל ,פורסם ח
 .2012במקב
מוסדיים )להלן" :חוזר ככללי השקעה""( ,הכולל הורראות משלימות להוראות התקנות
מטרת התקנות והחוזר הינה לההחיל כללי השקעה אחידיים על מוצרי החיסכון
ת
הנ"ל.
בכללם קופות גמל ,קרנות פנסיה ופוליסות משתתפות ברווחים .התקנות
הפנסיוני וב
חלים על קופפות גמל
את ההבחנות הקיימות כיוום בין כללי ההשקעה הח
מבטלות ת
משתתפות ברווחים ובבינן לבין
ת
פוליסות
ו
סיה לבין אלו החלים על כספי
וקרנות פנס
ק מכללי
קעה החלים על ניהול נככסי החברה המנהלת וכן משנות חלק
כללי ההשק
מן לדרכי פעיללות שוק ההון בכלל ודרךך פעילות
מנת להתאימ
ההשקעה הקיימים ,על מ
ההשקעה הכמותיות אשר היו
ה
ת הוסרו מגבללות
המשקיעים המוסדיים בפפרט .בתקנות
המוסדיים
ת מעורבות וועדות ההשקעה בגופים ה
קנות הקודמות ,תוך הגברת
קיימות בתק
קנות מס
אות אשר היו קבועות בתק
השקעות .כמו כן ,הועברו חלק מהורא
בפעילות הה
ה ,לעניין
הכנסה ובתקנות דרכי השקעה ,לקבי עה לפי שיקוול דעת הממוונה ,ובכלל זה
ת תאגיד
חריגה משיעור השקעה ,השקעה ב שותפות ,בזככות במקרקעעין באמצעות
אמצעותו
לעמיתים( ,עסקה עם צצד קשור ובא
,
ת
פות ,מתן הללוואות )לרבות
שאינו שותפ
ת מסלול
תמחה לרבות
והשקעה בצד קשור ,וככן הוראות ללגבי מסלול השקעה מת
השקעה מחקה מדד.
שוב
 תקנות החיש
ת ,בין היתר ,הוראות לענניין חובת מבבטח להחזיק עתודות
חישוב כלולות
בתקנות הח
מו תקנות
ינואר  2013פורסמ
ר
ביטוח ודרכי חישובן והפפרשות לתביעעות תלויות .בבחודש
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תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרככי חישוב
חליפות את ת
חישוב עתודות אשר מח
שמ"ה ,1984-תוך הסמכת המפקח
ח כללי( ,התש
תביעות עתידדיות בביטוח
הפרשות לת
תודות בביטווח כללי מסוגים כמפורט בתקנות
שובן של העת
ליתן הוראות לאופן חיש
טוח כללי
פרסם המפקח ח וזר בדבר חישוב עתודות ביטוח בביט
ם
החדשות .במקביל,
טוח כללי אשר רובן נכללו בתקנות
ת ביטוח בביט
אות לעניין חיישוב עתודות
הכולל הורא
חוזר נוגע ללביטול מנגנוון ה"צבירה" שעניינו
תי הנכלל בח
שבוטלו .השינוי המהות
ש השנים
על הוצאות מצצטבר לשלוש
השווה לעודףף הכנסות ל
שמירת עתוודה בסכום ה
הראשונות ממועד תחיללת הביטוח )"הצבירה"( ,וזאת בענפים בעלי זנב תביעות
קטוארית
מת הערכה אק
מנגנון האמורר הוגבל לענפים בהם קיימ
ארוך .יצוין ,כי ביטול המ
ליום  31במרס .20144
שונה מהדוח הכספיים ם
של התביעות התלויות בבתחולה לראש
 תקנות פרטי דין וחשבון
העקרונות
טי דין וחשבבון קובעות הוראות בדדבר תוכנם ,פרטיהם וה
תקנות פרט
ם ביניים
חות הכספיים
שנתיים והדוח
של הדוחות הכספיים הש
החשבונאים לעריכתם ש
ם
חב לציבור וללמפקח ,תוך שילוב חלק מתקנות
של מבטח ,הכוללים דיוווח כספי רח
תאמתן לענף הביטוח.
שנ"ג 1993-והת
שנתיים( ,התש
ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים ש
המפקח מווסמך מכוח התקנות לפפרסם חוזרים והוראות בדבר אימוץ כללי
ת החלת
אלו הוצא חוזרר ,המאמץ את
ח תקנות ו
חשבונאות נוספים למבבטחים .מכוח
חברות ביטוח וגופיים מוסדיים.
ת
 (IFעל
אומיים )FRS
כללי החשבונאות הבינלא
אים בחוזי ביטוח( ,התשמ""ב1981-
ם )ביטוח()תנא
תים פיננסיים
קוח על שירות
 תקנות הפיק
אלית של
התחולה הטריטוריא
ה
אים:
סדירות ,בין היתר ,את ההנושאים הבא
התקנות מס
ח נוסעים
ביטוח; הוראות בדבבר אופן ביטוול ביטוח; הווראות שיש ללכלול בביטוח
;
חוזי
ם ,דמי ניהולל וביטוח
שלום תגמולים
חיים – הוראוות בדבר תש
לחו"ל; ולעניין ביטוח ח
למבוטחים.
הוראות למצצב רפואי
בחוזה הביטוח( )ה
ה
תנאים
קי ביטוח )ת
 תקנות הפיקוח על עסק
שס"ד2004-
קודם( ,התש
בסייג לחבות המבבטח בשל מצצב רפואי
ג
אופן שימוש ההמבטח
סדירות את א
התקנות מס
ת ביצוע
טיחות כיסוי ביטוחי ראווי למשך כל תקופת הבייטוח ומונעות
קודם ,מבט
בעת התביעה לתשלום תגמול י ביטוח.
חיתום ת
נוספות
 תקנות פ
חוזי ביטוח ,בבין היתר,
ספות נקבעו הוראות בדבבר תנאים שיש לכלול בח
בתקנות נוס
ם ,תנאים
טוח יסודיים בבשל סיכונים
איסור גביית תוספפת לדמי ביט
ר
בנושאים הבאים:
חיים קבוצתי ,אחידות
שהו ,ביטוח ח
ח חיקוק כלש
אי להם מכוח
או הטבות שמבוטח זכא
ה בחוזה
מטבע בחוזזי ביטוח ותננאים לגביית דמי ביטוח בתשלומים ,תנאי הצמדה
טול חוזה
מקרה של ביט
חוזה לביטוח רככב פרטי ,החזזר פרמיה במ
ה
לביטוח חיים ,תנאי
מבטח שלא בנסיבות שהמבוטח הפר את החוזה
הביטוח ביוזמת המ
ח
תקופת
לפני תום ת
שור תביעה בבחתימת טופפס קבלה
מבטח ,איסורר התניית איש
הונות את המ
או ניסה לה
ש לכלול
שולמים תגמולי הביטוח ,הוראות שיש
ושחרור אללא אם בעת החתימה מש
טוח נוסעים וכבודתם בבנסיעות לחוו"ל ,הוראות שיש לקבועע בחוזה
בחוזה לביט
טוח משתתף ברווחים
הם רשאי מבבטח המנפיק פוליסות ביט
לביטוח חיים ,ודרכים בה
כולל שיעור דמי הניהול שייגבו ואופן
ל
שקעות,
לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק הש
חישובם.
חוזה הביטוח בננושאים הבאיים :תוכן
ה
הוראות בדברר צורת
בנוסף ,נקבעו בתקנות ה
הכיסוי המפוררט בחוזה
המבטח או להיקף ה
ח
חבות
ת( ,סייגים לח
הביטוח )רכב ודירות
ח
חוזי
ביטוח רכוש(.
ח
מבוטח )במקרה של
הנדרשים מהמ
מצעי ההגנה ה
הביטוח ,אמ
מבוטחים
שרשאי מבטח לגבות מהמ
מי ביטוח ש
אות בדבר דמ
בתקנות הורא
כן נקבעו ב
שלומים.
ח הנגבים בתש
ובנוגע לדמי ביטוח
ע
רכב רכוש
בביטוח ב
ת תנאיה,
תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח ,לשנות את
קש להנהיג ת
מבטח המבק
עליהם הוגשו למפקח ,יודייע על כך
ם שפרטים ע
את דמי הביטוח והתשלומים האחרים
שר האוצר בצצו לעניין
לפני שיחול השיינוי .בענפי בייטוח שקבע ש
י
למפקח עשרה ימים
קח .הענפים הטעונים
זה ,לא ינהיג מבטח תוכננית או שינוי כאמור אלא בהיתר המפק
רכב רכוש ,ביטווח דירות
ה ,ביטוח ב
ביטוח חיים ,ביטווח רכב חובה
ח
היתר כאמור הנם:
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מכר )דירות( )הבטחת
עות רוכשי דדירות לפי דרישות חוק המ
ובתי עסק ווביטוח השקע
של רוכשי דירות( ,התשל"א .1971-
השקעות ל
ם )קופות
תים פיננסיים
טמבר  ,2011פפורסמו תזכייר חוק הפיקוח על שירות
 בחודש ספט
על שירותים פיננסיים
תשע"א ,2011-תזכיר חוק הפיקוח ל
גמל()תיקון מס' _( ,הת
טת נוהל
קון מס' _( ,התשע"א ,20011-ובחודש ינואר  2013פורסמו טיוט
)ביטוח()תיק
מדת הממונה שעניינה
גמל ,וטיוטת עמ
תכנית ביטוח ותקננון קופת ל
ת
הנהגת
הודעה על ה
שת פיקוח
תוכניות ביטוח ,המצציעים להתאיים את הוראוות הדין לגיש
ת
עקרונות לניסוח
אם להתנהלוות הנדרשת ממדינת
למבנה השוק המוודרני ,בהתא
ה
המתאימה יותר
אור הצטרפוותה לארגון הECD -
ישראל לא
 OEולאור עקרונות דיירקטיבת
את אופן הנהגגת מוצרים ,כך שגוף
סגרת זו מוצעע לשנות ת
 .SOLVבמס
VENCY II
על מוצר )חדש או עדכון תננאים של מוצצר קיים( לפני תחילת
יידרש להודיע ל
ש
מוסדי
שור הממונה ככתנאי לתחיללת השיווק .שינוי זה
שיווקו ,אך לא יידרש להמתין לאיש
אחריותם
ומאידך יגביר את א
ך
ם המוסדיים מחד,
הפעולה של הגופים
ה
מרחב
יגדיל את מ
הצעת החוק ננדחה לאחר ה
חר והדיון בה
מנהיגים .מאח
לאיכות המוצרים שהם מ
הבחירות
ם לנוהל
טיוטת ביניים
 2013פורסמה ט
2
שלה הבאה ,בינואר
לכנסת והררכבת הממש
מותאמת למצצב החוקי
תקנון קופת גמל ,אשר מ
על הנהגת תוכנית ביטוח ות
ההודעה ל
כיום .טיוטה זו תאפשר עבודה שווטפת עם מערכת אינטררנטית חדשה לדיווח
על ידי הממוונה )להלן" :מערכת אותות"( .במסגגרת טיוטת הביניים
שהוקמה ע
טוח ו/או
לאישור ו/או שינוי בתוכנית ביט
ר
נתווספו מידעים שיש לפפרטם בעת ההגשה
ת ביטוח
באופן הגשה ו/או שינוי תכניות
ן
שינויים
פת גמל .כמו כן ,נערכו ש
תקנון לקופ
ם ,ואובדן כוושר עבודה( .לצורך פעילות במערכת זזו חברות
קבוצתיות ))בריאות ,חיים
מערכות האגףף .טיוטת
הביטוח התבקשו לטייב את הנתונים אודות הפולייסות אשר במ
טיוטה שלישיית לנוהל
תוקף במאי  .20133במקביל פורסמה ט
החוזר צפויה להיכנס לת
תאמת לשינויי המוצע
קופת גמל המות
ת
הודעה על הנהגת תוכנניות ביטוח ותקנון
חדש )או
הל ,המוצר הח
בתזכירי חוק הפיקוח המצוינים לעי ל .בהתאם ללטיוטת הנוה
השינויים במוצר קיים( ייכנסו לתוקקף לאחר  30יום ממועד הגשת ההודעעה )שלה
אם הממונה הודיע על
בנוהל( ,אלא ם
ל
מפורט
יצורפו מידדע ומסמכים בהתאם למ
ה שמורה
מורה .לממונה
התקופה האמ
לשינוי ,כולו או ח לקו ,בתוך ה
י
התנגדותו ללמוצר/
אחר כניסת המוצר/השינוי לתוקף ,מטעעמים של
הודיע על התננגדותו גם לא
הסמכות לה
קיים את
של הקופה לק
מניעת פגיעה ביכולתה ש
שמירה על עניינם של העמיתים ,מ
מה ביחס
תיה וטעמים המנויים בהצצעת החוק .בבנוסף הוצע לערוך התאמ
התחייבויות
כספיים למי שפעלל על אף
ם
קציות פליליוות ו/או עיצומים
הקובעות סנק
להוראות ה
שר למיזוג או להעברת
תאם להודעת החברה בקש
או שלא בהת
של הממונה ,א
התנגדותו ש
הניהול בקוופה .טיוטת החוזר הנ"ל קובעת את הפרטים שיש לצרף להוודעה על
על שינוי בתקננון קופת
ת קופת גמל חדשה או ל
חדשה ,הקמת
הנהגת תוכנית ביטוח ח
בנספח האקטואריי הנלווה
ח
ת הפירוט הנדרשת
לרבות נספח המגדדיר את רמת
ת
גמל,
ס לתוקף
קרה ,להיכנס
מל .הטיוטה צפויה ,בעיק
קנון קופת גמ
טוח או לתק
לתכנית ביט
באוקטובר .20133
 חוק חוזה ה
הביטוח
החוק"( מסדיר היבטים שונים הנוגעים
הביטוח )להלןן ,לצורך פסקקה זו " :ק
חוק חוזה ה
הביטוח ,חוזה ביטוח
מבטח-סוכן-מבבוטח .על פי חוק חוזה ה
טוח ויחסי מ
לחוזה הביט
ח ,לשלם,
תמורת דמי ביטוח
ת
מבטח,
מחייב את המ
בין מבטח לבין מבוטח המ
הוא חוזה ב
תגמולי ביטוח למוטב.
בקרות מקררה הביטוח ,ת
למבטח על ידי המבבוטח או
ח
על קרות מקררה ביטוח תימסר
ק ,הודעה ל
על פי החוק
ת תגמולי
הזכות לקבלת
שנודע להם על קררות מקרה הבביטוח ו/או ה
ע
המוטב מיד לאחר
שות את
טח הודעה ככאמור על המבטח מוטללת חובה לעש
ביטוח .משנמסרה למבט
למבטח תוך זמן סבביר לאחר שנדרש לכך
ח
על המבוטח ללמסור
הדרוש לביררור חבותו וע
ממסירת מידעע כאמור
הדרושים לביירור החבות .להימנעות מ
את המידע והמסמכים ה
טח או המוטבב לתגמולי הבביטוח וסכומם.
השפעה על זכאות המבוט
המסמכים
טח המידע וה
שהיו בידי המבט
ו
תגמולי הבייטוח ישולמו תוך  30יום מהיום
מו תוך 30
בירור חבותו .סכומים שא ינם שנויים בבמחלוקת בתום לב ישולמ
הדרושים לב
עה.
מסירת התביע
ימים מיום מ
ח וריבית
מקרה הביטוח
ספו הפרשי ההצמדה למדד מיום קרות מ
על תגמולי הביטוח יתווס
ם מסירת
בהתאם לחוק פסיקת רייבית והצמדהה ,התשכ"א ,19611-מתום  300ימים מיום
ם שנויים
שיים ,במקרה בו המבטח לא שילם סככומים שאינם
ביטוחים איש
התביעה .בב
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סעיף 28א
מיוחדת כקבוע בס
ת
ת המשפט ברריבית
במועד כאמורר ,יחייבו בית
במחלוקת ב
ת המשפט
אישיים  -רשאי בית
ם
ם שאינם ביטוחים
מור בביטוחים
לחוק .לענייין מבטח כאמ
אמור.
שלום הריבית המיוחדת כא
לחייבו בתש
המבוטח ותוצצאות אי
ת בדבר חובוות גילוי של ה
היתר ,הוראות
בנוסף כולל החוק ,בין ה
ת בנוגע
המוטב וזכויוותיו ,הוראות
אים לביטול חוזה ביטווח ,מעמד ה
הגילוי ,תנא
חדות החלות על ענפי
ח וכן קביעת הוראות מיוח
סיכון המבוטח
של שינויים בס
להשלכות ש
טוח נזקים(.
מחלה ונכות ,וביט
ה
שונים )ביטוח חיים ,ביטוח תאונה
הביטוח הש
מתקן את סעיף  10לחוק ,ועל פיו
ס'  ,5אשר מ
סם תיקון מס
מרס  ,2012פורס
בחודש ס
על ידי המבוטח ,תבוטל כעבור 3
תקבלת בקשהה לביטולה ע
טוח אשר מת
פוליסת ביט
הודעת הביטולל למבטח.
מהיום בו נמסרה ה
ם
ימים
הגנת הפרטיות
שמ"א ) 1981-להלן" :חוק ה
הפרטיות ,התש
 חוק הגנת ה
ת"(
שר מאגר מידדע מוגדר
חוק הגנת הפרטיות קובבע הוראות בדבר מאגרי מידע ,כאש
ממוחשב,
או אופטי והמיועד לעיבוד מ
המוחזק באמצצעי מגנטי ו
כאוסף של ננתוני מידע ה
הפרטיות .החוק קובע הסדרים בעניינים
.
הקבועים בחוק הגננת
ם
למעט חריגגים
אגר מידע בררישום המאגרר בפנקס
חייב בעל מא
קרים בהם ח
הבאים :המק
העיקריים ה
מאגרי המידדע ,תנאים ללניהול והחזקקה של מאגר מידע החייב ברישום ,השימוש
מידע על מנת להכניסו
מבקש את המ
במאגר ,החוובות החלות על האדם אוו התאגיד המ
עיון במידע ,ההאחריות החלה על בעל מאגר מידע ללאבטחת
למאגר המידע ,זכות הע
סט ,2012
מידע ועוד .בבחודש אוגוס
אגר ,ההגנות הנתונות לבבעל מאגר מ
המידע במא
הגנת הפרטיות ))תיקון מס') (...צמצום חוובת הרישום וקביעת
ת
פורסם תזככיר חוק
התשע"ב .22012-מטרת
ניהול וכללי עבודהה ולתיעודם במסמכים( ,ה
ל
לקיום סדרי
ם
חובה
תשמ"א ,1981-הנוגעות
הפרטיות ,הת
היא שיפור הציוות להוראות חוק הגנת ה
התזכיר א
סדרי ניהול וכלללי עבודה
י
מאגרי מידע ,בדרך של קקביעת חובה לקיום
לפרטיות במ
מיקוד הפעיללות הרגולטורית במישור הפיקוח
מאגר מידע ומ
הנדרשים ללשם ניהול מ
המידע תחליף חובבה לקיום
ע
חובת רישום מאגרי
והאכיפה .על פי המוצע בבתזכיר ,את ח
ם הליכים
שר תחייב אררגונים בקיום
עבודה ותיעודם בבמסמכים ,אש
ה
סדרי ניהול וכללי
תשאיר מרחבב גמישות
ק .חובה זו ת
מה של היבטיי הציות לחוק
מטרתם הפנמ
פנימיים ,שמ
לארגון ביחס לאופן פעוולתו וזאת לצצד ההפנמה של הוראות החוק .חובת הרישום
ם במיוחד
מוצע ,רק על גופים ציבורריים ועל מאגרים רגישים
תמשיך לחוול ,על פי המ
חובם סיכון ללפרטיות מע צם קיומם .10יצוין ,כי תזזכיר זה מהוווה תיקון
הטומנים בח
אכיפה( ,התשעע"ב2012-
תיקון מס' ) (12סמכויות א
הגנת הפרטיות )ת
עת חוק ת
המשך להצע
ה שנייה
מצאת בימים אלה בהכנה לקריאה
סמה בנובמבבר  2011ונמ
)אשר פורס
ם בהצעת
והשלישית( ,וכולל גם תוספות לסעיפפי העיצום הככספי והעבירות המופיעים
,
חובות החדשוות הרלוונטיות המופיעות בתזכיר.
החוק האמוורה ,ביחס לח
 בחודש יוני  ,2012פרסם רשם מאגרי המידע )רמו""ט( טיוטה שנייה של תקננות הגנת
ה הגברת
מידע( ,התשע"ב .20122-מטרת התקנות ,בין היתר ,הינה
ע
אבטחת
הפרטיות )א
מידע ואבטחת המידע
הול מאגרי מ
חלות על בעללי מאגרים בבקשר עם ניה
החובות הח
המידע בארגוןן; דרישה
על אבטחת ה
טלת חובות עעל הממונה ע
המנוהל בהם ,לרבות הט
ת ובניהול
חת מידע פיזיית וסביבתית
ת לעניין אבטח
לביצוע מיפוי וסקר סיכוונים; דרישות
אות גישה ,זזיהוי ואימות וכן בקרה וותיעוד גישה ואירועי
כוח האדם; ניהול הרשא
ת למידע
ת הטיוטה ,ללהסמיך את ראש הרשות
צע ,במסגרת
אבטחת מידע .עוד מוצ
שחלה עליהם הסדרה מקבילה מחלק או מכל
טור גופים ש
וטכנולוגיה )רמו"ט( לפט
הוראות התקנות המוצעוות.
הלבנת הון"(
ת
התש"ס) 2000-להלן" :חוק איסור
 חוק איסור הלבנת הון ,ה
מל וסוכן
בהתאם לחווק איסור הלבבנת הון ולצוווים מכוחו מוטלות על מבבטח ,קופת גמ
סות ביטוח חיים בהם קיים מרכיב
מות פרטי המ בוטח בפוליס
ביטוח חובות זיהוי ואימ
שמירה של מסמכי הזיהויי .בנוסף,
קופות גמל ,וכן חובת ש
חיסכון ופררטי עמית בק
הוגדרו בצו וכן בשל
שות לאיסור הלבנת הון במקרים שה
קיימת חובת דיווח לרש
מעוררות חשד )פיררוט נוסף לעעניין צווי
ת
הנחזות כפעוולות
פעולות בלתי רגילות ה
סעיף  3.1.5לעעיל(.
איסור הלבננת הון ראה ס
העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר
ת
מטרתו
ם) :א( מאגר שמ
המאגרים הבאים
 10המדוובר ברשימה סגגורה של סוגי ה
תי שמירה,
חוקרים פרטיים ושירות
ם
כדרך עייסוק ,לרבות שיירותי דיוור ישירר; )ב( מאגר מידדע המשמש חוקקר פרטי רישוי ללפי חוק
שיון לפי חוק שי רות נתוני אשראי ,התשס"ב.20002-
התשל"ב 1972-בעיסוקוו; ו)-ג( מאגר מידע של בעל ריש
ב
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"חוק תובענות ייצצוגיות"(
התשס"ו) 22006-להלן :ק
חוק תובענוות ייצוגיות ,ה
ם להגשת
החוק קובע כללים אחידים
בחודש מרס  ,2006חוקק חוק תובענוות ייצוגיות .ה
שהיו קיימים עד כה
תובענות יייצוגיות וניהוולן ,ומבטל את מרבית ההסדרים ש
קוח.
לרבות את פרק ה'' 1לחוק הפיק
ת
בחקיקה הרראשית,
ת תובענות ייצוגיות הן מבחינת זכות העמידה
שרות להגשת
החוק מרחייב את האפש
עילות התובעענה ובפרט הררחבת האפשרות להגשת תובענות
לתאגידים והן מבחינת ע
תחום הביטווח )בהתאם לסעיף  2ללתוספת השנייה לחוק תובענות
ייצוגיות בת
שיקולי יציבוות הנתבע נקבעו במפורש כשיקול במסגרת השיקולים
ייצוגיות( .ש
לאישור התובענה כייצוגית.
התובענה
טה לאישור ה
סגרת ההחלט
בוצה תיקבע על ידי בית המשפט במס
הגדרת הקב
התובעת.
סירובם להיככלל בקבוצה ה
כייצוגית ,תוך מתן אפשרות לפרטים להודיע על ס
המשפט לקבוע כי הקבוצה
ט
בנוסף ,נקבע בחוק כי בנסיבות מיווחדות רשאי בית
שתכלול את מי שנתן הודע ה פוזיטיבית על רצונו להצטרף לתובענה.
תוגדר כך ש
ת החובה
טים בעניין איישור הסדרי פשרה לרבות
סדרים מפורט
בע החוק הס
כמו כן ,קוב
בודק מטעם ביית המשפט לעניין זה ,פרסום הודעעות לחברי הקבוצה,
ק
למינוי
עורך דין מייצוג ,פסיקת פיצויים ודרכים ללהוכחת הסעעד על ידי
ך
תובע או
הסתלקות ת
מייצג את
צה ,פסיקת גמול לתובע המייצג ושככר טרחה לעורך הדין המ
חברי הקבוצ
הקבוצה.
שר תסייע לתובענות
מורה על הקמת קרן למימוון תובענות ייצוגיות אש
ה
החוק
חשיבות חברתית ווציבורית וכן מורה על נניהול פנקס תובענות
ת
עלות
ייצוגיות בע
פתוח לעיון הציבוור באינטרנט.
ח
שר יהיה
ייצוגיות אש
גם על תובעננות ובקשות לאישור
מעבר נקבע כי ההחוק חל ם
ר
במסגרת הוראות
ת.
תובענות כייצוגיות התלוויות ועומדות
שר נועדו
צוגיות ,התש""ע ,2010-אש
תובענות ייצ
סמו תקנות ת
יולי  2010פורס
י
בחודש
הפרוצדורות לליישום סעיפיים שונים בחוק תובענות ייצוגיות.
סדרי הדין וה
לקבוע את ס
הקיימים למתן תשובה
הארכת המועדים ה
ת
תר ,הסדרים אלה:
בעות ,בין הית
התקנות קוב
האמורה;
תובענה ייצוגית וכן למתן תשובבה של המבקש לתשובה ה
ה
לבקשה לאיישור
שר לתובענה ייצוגית נגד גגופים מוסדייים ליועץ
מסוימות בקש
חובת משלווח הודעות מ
התהליכים הדיוניים שיחוולו ביחס
טוח; קביעת ה
ממשלה ולמפפקח על הביט
המשפטי למ
ת תקנות
החלת הוראות
מבקשה להכיר בתובבענה ייצוגית שאושרה; וה
ה
לתביעה הנוובעת
סדר דין אזררחי ביחס לבבירור בקשות לאישור תובבענות ייצוגיוות ותובענות ייצוגיות
הקבועים
רוב ההסדרים ה
שאינם מוסדריים בחוק או בתקנות .תחילתם של ב
בנושאים ש
 60יום ממועד פפרסומן.
בתקנות6 ,
התשע"א.2011-
א
מס' ) (16ייעול ההממשל התאגגידי(,
החברות )תיקון '
ת
חוק
התשנ"ט) 1999-להלן:
לחוק החברות ,ה
ק
מס' 16
מרס  ,2011פוררסם תיקון מ
בחודש ס
של מסקנות ווהמלצות
הווה יישום ש
אחד של התיקקון לחוק מה
חוק"( .חלק א
"התיקון לח
ת בתחום
אגידי וכולל ררשימת נורמות מומלצות
קוד ממשל תא
ועדת גושן לבחינת ד
הדירקטוריון ,עבודת הדיררקטוריון,
היתר ,בקשר עם הרכב ה
תאגידי ,בין ה
הממשל הת
עבודת ועדת הביקורת ,הליך מינוי דירקטורים חיצוניים ועעוד ,שהחבררה יכולה
או.
לשקול אם לאמץ אם לא
של נושאים הנוגעים
בעו בתיקון לחוק הוראוות מנדטוריוות בשורה ש
בנוסף ,נקב
לדירקטוריון ועבודתו ,לוועדת הביקוורת ועבודתה ,ובין היתר ,הרכבם ,הרובב הנדרש
ת למינוי
חיצוני ,חובת דיון בנושאים מסוימים ,מגבבלות הנוגעות
,
קטור
למינוי דירק
דירקטורים חיצוניים ,שיינוי הרוב הנדדרש לעסקאוות עם בעלי שליטה ועוד .כמו-כן,
שות ניירות ערך להטילל עיצומים ככספיים על יחיד/תאגיד במקרים
הוסמכה רש
תיקון לחוק.
המנויים בת
מס' ) (17ממשלל תאגידי בחברות אגרות חוב( ,התשעע"א2011-
חוק החברות )תיקון ס
קון .("17
)להלן" :תיק
נכנס לתוקף במ
בחודש אוגווסט  2011פורסם תיקון  ,177אשר ס
ש פברואר
מלואו בחודש
 ,2012אשר על פיו ,חברות אג"ח פפרטיות ,תהייינה כפופות ללכללי ממשלל תאגידי
העיקריים
על חברות ציבבוריות ,בשינוויים המחויבים .הכללים ה
הדומים לאללה החלים ל
חברות אג"ח הינם ,בין הייתר) :א( .חובבת מינוי לפחות שני
שיחולו לענניין זה על ח
דירקטורים חיצוניים; )ב(( .חובה למנוות ועדת ביקוורת ומבקר פפנים; )ג( .חובבה למנות
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קיד יו"ר
סור כהונה כפולה בתפק
טוריון ומנכ"ל וכן מגבלהה בדבר איס
יו"ר דירקט
שלא תעלה עלל  3שנים
אלא לתקופה ש
שכפוף לו ,א
הדירקטוריון והמנהל הככללי או מי ש
הן כנושא
ת על מינוי ככדירקטור חלליף מי שמכה
הביקורת; )ד( הגבלות
ת
עדת
ובאישור וע
שמינויים
שאי משרה ש
משרה בחברה וכן הגבלות לעניין מיינויים של דירקטורים ונוש
אכיפה מנהלית לפפי חוק ניירות ערך; )ה( כפיפות בעליי שליטה
ה
הוגבל בידי ועדת
ההגינות וכלללי אישור
בחברת אג"ח לחובת גיילוי בעסקה עם בעל ענניין ,חובת ה
עסקאות חרריגות של החבברה עימו או עם קרובו.
אמור )17
של התיקון הא
תו לתוקף ל
וכהמשך ישיר לו ,בבמועד כניסת
ך
תיקון 17
ן
לאור
בפברואר  ,(2012אושרה סדרת תקנוות שתיקונן נדרש כחלק בלתי נפרד מהתיקון
חברות איגרוות חוב(,
סוימים של ח
ת לסוגים מס
ובכלל זה ,תקנות החברות )הקלות
של תאגיד
ת"( ,אשר קובבעות כי חברות הנפקה ש
קנות ההקלות
תשע"ב) 2012-להלן" :תק
ת ההקלות ))להלן" :חבררת הנפקה"( ,פטורות
בנקאי או מבטח ,כהגדדרתן בתקנות
עניין החובה למנות ועדדת ביקורת ודירקטורים חיצונים
תיקון  17לע
מהוראות ת
קטוריון(.
אישורה יאושרו עעל ידי הדירק
ר
טעונים
עדת ביקורת ,עניינים הט
)בהיעדר וע
טוח ,עונה עלל הגדרת
ת של מנורה מבטחים ביט
טחים גיוס הוון ,חברה בת
מנורה מבט
אשר אינן
בהתאם להנחיות א
ם
קה ,כאמור בתקנות ההקללות ,והיא פוועלת
חברת הנפק
מוחרגות מככוח תקנות ההקלות.
מס'  ,(19התשע" ב) 2012-להלןן" :תיקון ( 19
"(
החברות )תיקון '
ת
 חוק
שעניינו ,מינויי מומחה
ס'  19לחוק החברות ,ש
סם תיקון מס
יולי  ,2012פורס
בחודש י
חוב ,אשר קבבע כי גיבוש הסדרי חוב יילווה על
סדר חוב בחברת איגרות ח
לבחינת הס
מחה יוכל
הסדרי חוב יעעילים .המומ
ידי מומחה מטעם בית המשפט ,לצצורך גיבוש ה
איותו של
דעת לעניין כדא
תן ובסופו יככין חוות ת
לסייע לצדדדים לכל אורך המשא ומת
עלי איגרות החוב .על פי החוק ,מינוי מומחה וקבללת חוות
החוב המוצע ,לבע
ב
הסדר
ט אחרת,
קבע בית המשפט
תנאי לאישור הס דר החוב ,אלא אם כן ע
י
מו ,יהוו
הדעת מטעמ
נסיבות מיוחדות שיירשמו.
ת
בשל
בחברות ציבוריות וובחברות
ת
סקה
ס' )(20תנאי כהונה והעס
 חוק החברוות )תיקון מס
תיקון ("20
אגרות חוב( ,התשע"ב) 20112-להלן" :ת
נובמבר  ,2012פורסם ברשומוות תיקון  20לחוק החברות .עניינו שלל התיקון,
בחודש מ
שרה בחברות ציבוריות וחבברות אג"ח ,וובכלל זה
בקביעת מדדיניות תגמול לנושאי המש
ת ושינויה ,כאשר החובבה לקביעת מדיניות
של המדיניות
קביעת הלייכי אישור ש
התחילה של החוק שהיננו ה12 -
תשעה חודשיים ממועד ה
הינה בתוך ת
לראשונה ה
קובע מנגנון של הקמת וועדת תגמול ,שחבריה דיררקטורים
בדצמבר  .2012התיקון ק
חיצוניים בררובם ,שתפקיידה להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול הכווללת של
שר תגמולם טעון אישור בהתאם
אי משרה ,אש
אשר גמול ספפציפי לנושא
החברה ולא
קון לחוק ,הינו אימוץ בשינויים של
תיקון .מנגנון מרכזי נוסף שנקבע בתיק
להוראות הת
מול הטעון אישור האסייפה הכללית כאמור,
מנגנון " "Say on payולפיו התגמ
אישור ,לפי ה
הגמול הספצייפי הטעון א
)מדיניות התגמול או ה
העניין( ,יובא לאישור
האסיפה הככללית ,תוך דררישת רוב מבבין בעלי מניוות המיעוט )בבדומה לאישוור עסקה
אם האסיפה הכללית
התגמול אף א
עם בעל שליטה( אולם ניתן יהיה ללאשר את ה
שרו אותו
עדת התגמול והדירקטוריוון ידונו שוב בבתגמול ויאש
התנגדה לו ,וזאת אם וע
טים .על מדינייות התגמול להיקבע ,בין השאר ,לפי שיקולים
מוקים מפורט
על יסוד נימ
החברה ,תכניית עבודתה ומדיניותה ,בראיה ארוככת טווח;
כלהלן :קידדום מטרות ה
שאר ,במדיניוות ניהול
שרה ,בהתחשב ,בין הש
ראויים לנושאי מש
ם
יצירת תמרריצים
תה; וביחס לררכיבים משתננים )כגון
של החברה ,גוודל החברה וואופי פעילות
הסיכונים ש
המשרה להשגת יעעדי החברה ולהשאת
ה
תרומתו של ננושא
מענקים(  -ת
אופציות ומ
הכל תוך
תאם לתפקידדו של נושא המשרה ,וה
אייה ארוכת טווח ובהת
רווחיה ברא
א' לחוק ותוךך קביעת
התייחסות לעניינים המפורטים בחללק א' לתוספת ראשונה א
אמורה.
פורט בחלק ב' לתוספת הא
הוראות כמפ
ברות )סכומיים אחרים ההכלולים בהוון עצמי שירראו אותם ככעודפים(,
 תקנות החב
התשע"ב2012-
הן ,הייתה לחברה השקעה במכשיר
ת ,אשר לפיה
בחודש אוגווסט  ,2012פורסמו התקנות
הוני ,אשר ללפי תקן דיוווח כספי בין-ללאומי  ,9שיננויים בשוויה ההוגן נזקפיים לרווח
גם סכומים חיוביים או
יראו כעודפים ם
ו
שקעה"(,
עיף זה" :ההש
הכולל האחר )להלן ,בסע
הוגן של
שינויים בשוויה הה
ם
בהון העצמי ש ל החברה בבשל
ן
שליליים הכלולים
שבונאות בין-ללאומי  39סכוומים אלה היו נזקפים
אם לתקן חש
ההשקעה ,ובלבד שבהתא
סעיף 302
ח" הקבוע בס
את תכלית ""מבחן הרווח
הנקי .התקנות נוועדו לשמר א
י
לרווח
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סים של נושיי החברה
אויה לאינטרס
טיח הגנה רא
התשנ"ט ,1999-ולהבט
ט
לחוק החבררות,
לבעלי מניותיה.
י
תוך איזון מול יכולת החבברה לחלק דייבידנד
ם
אים לשליטה ולהחזקה בגוופים מוסדיים
מפוקחים תנא
מנות גופים מ
 בחינת מהימ
ק ישראל
הבנקים בבנק
בחודש אפרריל  2012גיבש הממונה בבשיתוף עם המפקח על ה
)להלן" :המפקחים"( טיוטת מסמך עעקרונות משותף ,להערות הציבור ,למתן היתר
צעי שליטה בגופים מפוקחים ולקבביעת תנאים בהיתר.
לשליטה וללהחזקת אמצ
את ההרמוניזציהה והאחידות במדיניות הפפיקוחית הנהווגה ביחס
נועד להגביר ת
המסמך ד
מוסדות בנקאיים ומוסדות
ת
מוסדות הפינננסיים השוננים -
למתן היתררי שליטה במ
טווח .כמפוררט במסמך ,השיקולים העומדים לננגד עיני
סכון ארוך ט
ביטוח וחיס
ש לשלוט בגוף מפוקח ,מתמקדים בחמישה
אמת המבקש
המפקחים בבחינת התא
סטרטגיית
קיים; חוסן פיננסי; אס
אישיים ועסק
תחומים עייקריים :יושר ויושרה א
היתר .בנוסף ,פורסמה
של מבקש הה
עסקיו ועיסוקקיו האחרים ש
סיון עסקי; וע
השקעה; ניס
המפקחים
את כל אחד מה
ת הספציפיים שמנחים ת
מכי המדיניות
עדכון של מסמ
גם טיוטת ע
תן היתר
המנחים למת
בעניין מתן היתרי שלייטה בתחום שבפיקוחו .העקרונות ה
סמך העקרונות המשותף ,עוסקים
שנקבעו במס
צעי שליטה ש
לשליטה ולהחזקת אמצ
החזקה מזערי הנדררש לשם שלייטה בגוף
ה
שיעור
במספר נושאים כלליים (1) :קביעת ש
הפער בין האינטררס ההוני
ר
מפוקח ,כפוועל יוצא של גודל הגוף ההמפוקח; ) (2הגבלת
טה בו; ) (3קבביעת כללים והגבלות
של בעל שלליטה בגוף מפוקח לבין שיעור השליט
חזיק בגוף מפפוקח במטרה להבטיח
תם רשאי בעלל שליטה להח
לגבי תאגידים באמצעות
השליטה,
שליטה ) (4דדרישה להון עצמי של מבבקש היתר ה
את יציבות שרשרת הש
על אופן מימון השקעה
השקעתו בגוףף מפוקח; ) (5מגבלות ל
יוצא של היקף ה
כפועל א
של השולט בגוףף מפוקח,
ופעילויות נוספות ל
ת
ח; ) (6הגבלת החזקות אחררות
בגוף מפוקח
מניעת ניגודי עניינים; ) (7דררישה להתחיייבות של חבברי קבוצת השליטה
ת
לשם
המפקח הרלבנטי.
קף שייקבע ה
להזרים הון לגוף מפוקח בשליטתם ,בבתנאים ובהיק
של דיני העבודדה ,התשע"ב2011-
להגברת האכיפה ל
ת
 חוק
התשע"ב-
בחודש יוני  ,2012נכנס לתוקף החוקק להגבת האכיפה של דינני העבודה ,ה
מעבר לדיני העבודה
") 2011החווק"( .החוק אינו יוצר זזכויות וחובוות חדשות מ
תר ,מטיל
מת .בין הית
חקיקה הקיימ
אכיפה על הח
תכליתו הגברת הא
ו
הקיימים הייום ,ו
החוק קנסוות בגין הפררת אחת או יותר מההווראות המנויות בתוספת השנייה
ח ,ומטיל
מים של עד  35,000ש"ח
)הנוגעות ללעובדים ישיררים של הת אגיד( בסכומ
ה למרות
ארגון במקרה של הפרה אשר לא תוקנה
שית אזרחית על מנכ"ל הא
אחריות איש
מועסקים
שקיבל התרראה לגביה .בבנוסף ,בגין הפרות שיבוצעו כנגד עובדי קבלן המ
מים גבוהים ייותר ,עד
קנסות בסכומ
מטיל החוק ק
בתחומי הנייקיון והשמיררה בחברה ,מ
ש"ח .עוד נקבע בחוק ,כי בגיין הפרות כנגגד עובדי הקבבלן אשר
למעלה מ 200,000 -ח
תהא למנכ"ל אחריות
אה שיעביר משרד התמ"ת לתאגיד ,ת
לא יתוקנו על אף התרא
אישית פליללית.
2012
 חוק ההגבליים העסקיים )תיקון  ,(13ההתשע"ב2 -
בחודש מאי  ,2012התקבבל בכנסת תייקון מס'  13ללחוק .עיקרו של התיקון ,בהוספת
שלים למנגנווני האכיפה הקיימים
שמש כלי מש
צומים הכספפיים ,אשר יש
מנגנון העיצ
ק עשויות
הפרות החוק
מנהליים .על פי התיקון ,ה
הפליליים והן האזרחיים-מ
בחוק ,הן ה
ה ,עיצום
טיל על אדם שהפר הוראה
מים כספיים ,כאשר הממו נה רשאי להט
לגרור עיצומ
 8%ממחזור ה
תאגיד ,עד %
בסכום של עד מיליון ש"ח וככשמדובר בת
ם
כספי
המכירות,
את סכום
מונה לקבוע א
ח .בבוא הממ
ובלבד שסכום העיצום ללא יעלה על  244מיליון ש"ח
ת משך ההפררה ,מידת הפגגיעה שההפרה עלולה
ספי ישקול ,בבין היתר ,את
העיצום הכס
או היעדרן שלל הפרות
לגרום לתחרות או לציבבור ,חלקו שלל המפר בהפפרה ,קיומן א
טל המפר למנייעת הישנות ההפרה או הפסקתה.
קודמות וכן פעולות שנט
קוני חקיקה( התשע"א) 20011-להלן:
האכיפה ברשות נייררות ערך )תיק
ה
הליכי
 חוק ייעול ה
"חוק ייעול הליכי האכיפה"(
ת חוק ייעול ה
אר  2011פורס
בחודש ינוא
הליכי האכיפה ברשות נייירות ערך
סם ברשומות
שר תחולתו ,מדורגת ,החל מיום  27בבפברואר
)תיקוני חקיקה( ,התשע""א ,2011-אש
של הפרות
 ,2011ואשר הסדיר הליך אכיפה חדש  -הליך אכיפה מנהלי ,וכולל רשימה ש
שות ניירות ערך  -חוק
תם אוכפת רש
מנהליות ביחס לשלושת החוקים המררכזיים שאות
ה המנהלי
הליך האכיפה
משותפות בנאמנות .ה
ת
הייעוץ ,וחוק השקעעות
,
ניירות ערך ,חוק
ה המנהלי
הליך האכיפה
צום כספי .לה
אכיפה :פלילי ,,מנהלי ועיצ
יהיה חלק מ 3 -הליכי א
שרה בהם )דירקטורים
על נושאי מש
ם מדווחים ,ע
השאר ,על :תאגידים
,
ה ,בין
תהא תחולה
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ה לניהול
ת( ,על חברה
סף גם באחרריות פיקוחית
על המנכ"ל ))הנושא בנוס
ומנהלים( ,ע
השקעות.
מנהלי תיקי ה
קרנות נאמננות ,נושאי משרה בחברה לניהול קרנות נאמנות ,ומ
תהא מוסמכת להטיל על
ת האכיפה המנהלית א
המנהלי ועדת
במסגרת הלליך האכיפה ה
איסור על
קנסות כספיים ,א
ת
של סנקציות :הטלת
מי שמצאה כי ביצע הפרה ,שורה ש
חתמים ,מנהללי קרנות,
שות )חברות ציבוריות ,ח
המפוקחים על ידי הרש
ם
כהונה בגופים
עלי רישיון( לתקופה של עעד שנה ,ביטוול רישיון של בעל רישיון לפי חוק
נאמנים ובע
של שנה ,חיובב בנקיטה
מן או שלילתם לתקופה ש
אישור של מננהל קרן ונאמ
הייעוץ או א
הפרה ולמניעעת הישנותה ,תשלום לננפגע ההפרה ,והסדר
פעולות לתיקון הה
ת
של
המחוז להגיע להסכמה
את פרקליט ה
אשר מסמיך את יו"ר רשות נ יירות ערך וא
אכיפה ,ר
ה או על
סדר להימנעוות מנקיטת הליכי אכיפה
עם המפר או העבריין על קיום הס
ם.
תנית בתנאים
הפסקה של הליכים שכבר החלו המות
סט  ,2011קרריטריונים
מור לעיל ,פררסמה רשות ניירות ערך ,בחודש אוגוס
בהמשך לאמ
ת )להלן:
תחום ניירות הערך וניהוול ההשקעות
להכרה בתככנית אכיפה פנימית בת
תו מאמץ
תכנית האכיפה ההפנימית היננה מנגנון ווולונטרי אות
ת
שות"(.
"מסמך הרש
עבירות והפרות וכדי לוודא צציות של
ת
שוטף כדי ללמנוע
אגיד באופן ש
ומיישם תא
התאגידים ויחידים בו ללהוראות חוקק ניירות ערךך ,חוק השקעעות משותפוות ,וחוק
א תכנית
פנימית יעילה היא
ת
אכיפה
הייעוץ .על פי הנזכר בבמסמך הרשוות ,תכנית א
מעת הדין וללציות לו,
וקיומה יביא להטמ
ה
סיבותיו הייח ודיות
המותאמת לתאגיד ולנס
התכנית אותה אימץ נותנת
ת
ולוודא כי
א
על התאגיד ללבדוק
שה .על כן ,ע
הלכה למעש
מענה לסיכונים האפשרריים להפרת החוקים הנ"לל ,לפי הענייין .על התאגייד לערוך
ציות ,הכולל הבנה ומיפוי דרישות
על דרך של עעריכת סקר צ
התאמה ,למשל ע
תהליך א
תחום דיני נייררות ערך,
הדין הרלווננטיות לחברה ,איתור סיכוונים וכשלים אפשריים בת
הבקרות ואיתור פעערים בין
ת
מים בתאגידד לרבות בחיינת
סדרים הקיימ
בדיקת ההס
שך לסקר הצציות ,על
הבקרות הררצויות ולבין אלו הקיימוות ודירוג סייכונים .בהמש
מאפייניה
למבנה החברה ,למ
ה
אימים
או נהלים פניימיים המתא
קבוע נוהל א
התאגיד לק
ת ממונה
התאגיד למנות
שר אותרו .בין היתר ,על ה
בייחוד ביחס לסיכונים אש
הייחודים וב
האכיפה.
ה
תכנית
אחראי על יישום ת
י
אשר יהיה
אכיפה ר
קיקה( ,התשעע"ב.2011-
המס )תיקוני חק
שינוי נטל ס
מבר  ,2011פורסם חוק לש
 בחודש נובמ
הכנסה )נוסח חדש( תשכ""א,1961-
חוק תוקנה ,בין היתר ,פפקודת מס ה
במסגרת הח
משנת  2012יוועלו שיעורי המס על רוווח הון ריאליי ושיעור
בע כי החל מ
התיקון קוב
שפעת החוק על החברה ללפרטים נוספפים ראה
הריאלי .לעניין הש
י
המס של השבח
באור  22לדוחות הכספיים.
:(Foreig
gn Accountt Tax Comp
pliance Actt) FATCA 
מטרת החוק הינה לחייב
ת
.FAT
קק בארה"ב חוק הTCA-
מרס  ,2010חוק
ס
בחודש
 (FFI–Foreign Financialלהעביר מידע
F
מוסדות פיננסים זרים )Innstitutions
,FATCA
קניים .על פי הוראות הA-
קים על ידי לקקוחות אמריק
בונות המוחזק
אודות חשב
הסכם מיוחד עם רשות המיסים
על כל הגוופים הפיננסיים הזרים ללהתקשר בה
האמריקאית לא יאוחר מה 30 -ביונני  .2013על פי ההסכם ייתחייב הגוף הפיננסי
ת
אית אחת
סים האמריקא
ת ,ולהעביר ללרשות המיס
בדיקת נאותות לבבעלי חשבונות
ת
לבצע
ם" .כמו כן ,ייתחייב הגוף הפיננסי
מידע אודות חשבבונות שזוהו כ"אמריקאים
ע
לשנה
שר סירבו
חשבונות אש
ספר וסך ערךך החשבונות של בעלי ח
להעביר מידדע בדבר מס
סיים ,לנכות במקור עבוור רשות
לשתף פעוללה .בנוסף ,יתחייבו הגוופים הפיננס
קאי שמועברר אליהם,
הכנסה אמריק
אמריקאית  30%מכל תשללום ממקור ה
המיסים הא
הן מבעלי
שאינם מצייתים להוראות ה ,FATCA-הן מגופים פיננסיים וה
מכל אלו ש
ידי הגופים הפייננסיים בישרראל צפוי
 FATCעל י
חשבונות בנק .יישום הווראות הCA-
תפעוליות
לעורר קשייים רבים ,לאוור החסמים הקיימים בדיין הישראלי ,והעלויות הת
בנסיבות אלה ,מינה מנכ"ל משרדד האוצר,
ת
את אותם גופפים.
הרבות בהן ייאלצו לשא
FATCA
צוות ,אשר יבבחן את השלכות יישום הוראות הA-
בחודש אוגוסט  2012צ
בישראל ,לררבות בחינת האפשרות לליישום באמצעות הסכם בילטרלי ביין מדינת
את היישום ,וימליץ על
עשוי להקל עעל הגופים הפיננסיים ת
ישראל לאררה"ב ,אשר ע
ע.
מתווה מוצע
אמור ,לא ניתן ,בשלב זזה ,להעריך את מכלול הפעילויות שחברות
בהמשך לא
לרשויות האמריקאיוות ,היקף
ת
שנה להן ,ובככללן היקף הדדיווח
קבוצה תידרש
מסוימות בק
שלכות החוק על הקבוצה.
תפעולית והש
הפעילות הת
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 הצעות חוק וטיוטות תקנות
הריכוזיות
התחרות ולצמצום ה
ת
קטובר  ,2012פורסמה הצעעת חוק להגבברת
בחודש אוק
)תיקון( ,התשע"ג ,20012-וזאת
,
ההון בישראלל )תיקוני חקייקה(
וניגודי העניינים בשוק ה
הון להכין
את הממונה על שוק הה
שלה להנחות ,בין היתר ,א
חלטת הממש
בעקבות הח
המודעות
לאומית מקיפה לקקידום החינוך הפיננסי ,לקדם את ה
ת
תכנית מדיניות
הממשלה,
תפויות בין ה
החינוך הפינננסי ,להוות גגורם יעיל בבהבניית שות
לחשיבות ה
ת לחינוך
סקי והמגזר השלישי לקיידום החינוך הפיננסי ויצצירת תכניות
המגזר העס
ם המדיניות לקידום החיינוך הפיננסי במטרה
פיננסי ,וכן לבקר את אופן יישום
מרחיבה את תפקידיו של הממונה
אופן יעיל .הצצעת החוק מ
את יישומה בא
להבטיח ת
על הנהגת תכנית מדיניות ללאומית לקידדום חינוך פיננסי ,הכנת פפרסומים
כאחראי ל
חינוך הפיננסיי ,לרבות הקמת אתר
ת בתחום הח
הכשרה שונות
שונים ותכנניות לימוד וה
סדרה של
חוק יכלול הס
אינטרנט מררכזי לחינוך פפיננסי .כמו כן ,הוחלט ככי התיקון לח
הנהלת הקררן הממשלתית לחינוך פי ננסי אשר מטרתה לקדם את החינוך הפיננסי
צת לממונה עעל שוק ההון בנושא החינוך הפיננסי והגברת
מועצה מייעצ
בישראל ,כמ
ת מדינת ישראל.
הפיננסית בקררב אוכלוסיית
האוריינות ה
הפיקוח על שירותים
של תקנות ה
 בחודש מאי  ,2012פוררסמה טיוטהה שלישית ש
מילות( ,התשעע"ב ,2012-שבבמסגרתה מוצצע ,בין היתר  -לקבוע
פיננסים )ביטוח()דמי עמ
סדי לסוכן הביטוח ,ובכלל זה :כי
שירות שמשל ם הגוף המוס
הוראות לעניין עמלת ש
עות תשלום כספי באופפן ישיר; שייעור עמלת השירות
שולם באמצע
העמלה תש
החודשים
קצובה תהיה קבוועה ב 60 -ה
ה
בגין מוצר בייטוח לתקופהה לא
החודשית ב
מול סוכן
שונות בנוגע לתגמ
ת
הראשונים שלאחר הציררוף; ) (iiמוצצע לקבוע הווראות
מלת יעד"( ,כאשר יעד המכירות נקבע על בסיס
ביטוח בשל עמידה ביעד מכירות )"עמ
סוים של
המוסדי הנכלללים בסוג מס
ח של הגוף ה
מוצרי הביטוח
פעולות שיוווק של כל מ
מדידה היא לפפחות שנה אחת ,תשלום עמלת יעד בבגין מוצר
ח ,תקופת המ
מוצר ביטוח
תשלום כספיי ,עמלת היעעד בגין מוצר ביטוח
שה אך ורק באמצעות ת
פנסיוני יעש
מעמלת השירות החודשית בעדד החודש
ת
לא קצובה לא תעלה על פפי 40
לתקופה א
מקרה של
השבת חלק מעמללת היעד במ
ת
חר הצירוף ,ווכן הוראות לעניין
השני שלאח
טפל במוצר הביטוח; ) (iiiiלקבוע
שיון אחר לט
פקדות או מיינוי בעל ריש
הפסקת הפ
הוצאות ששיללם סוכן הביטוח בשל פפעילותו כסוככן ביטוח
הוראות בנווגע להחזר ה
ספר בעלי
ת המסדירות תשלום דמי עמילות למס
שיווק ) (ivלק
)"הוצאות ש
קבוע הוראות
רישיון במקביל במסגרת מעבר לקוחוות בין סוכני בביטוח.
 החלטת הממונה על ההגגבלים העסקי ים בדבר הסדדרי קונסורצייום לאשראי
ם
סמה הממונה על
בחודש מרס  ,2008פרס
ההגבלים העסקיים החלטה בדבר הסדרי
קונסורציום לאשראי ן
בין בנקים לביןן חברות ביטוח ,ובין חבררות ביטוח לבבין עצמן
החבירה של הגופים כאמור בקוננסורציום
ה
ם :א(
טברים הבאים
בהתקיים התנאים המצט
שראי ללקוח בתנאים
שר מתן אש
מלא החבירהה לא יתאפש
חיונית במוובן זה שאלמ
שמעותה של דרישה זו ה יא כי ניתן ללהראות שאללמלא החבירה הייתה
סבירים .מש
אופן מהותי בבהשוואה
מו גבוהה בא
רמת הסיכוון לה נחשף כל גוף מוסדדי בפני עצמ
לרמת הסיככון הקיימת בבמתכונת שלל חבירה ,כך שניתן להבייא את הפעררים הללו
ת הלקוח
הייתה לפי הסכמת
ה
חבירה
אשראי; ב( הח
לידי ביטוי בשיעור הריבבית למתן הא
תב ,על גבי טוופס נפרד; ג( ללקוח תינתן האפשרות ללשאת ולתת על תנאי
מראש ובכת
החברים בקונסורציום ,לרבות בבאמצעות
ם
הגופים האמוורים
אי עם מי מה
מתן האשרא
ת ביטוח,
מטעמו .ההחללטה אינה מוננעת מבנקים וחברות ביטוח ,או חברות
אדם אחר מ
ממונה על
טה ,לפנות למ
אים שבהחלט
שותף שלא בבהתאם לתנא
תן אשראי מש
החפצות לית
חלטה למשך  3שנים.
קפה של ההח
ההגבלים העסקיים בהלליך של פטור ספציפי .תוק
בחודש פבררואר  2011פרסמה הממונהה החלטה עדככנית בנושא ,שעניינה העייקרי הוא
קונסורציום ללאשראי.
החיוניות )ס"ק א ללעיל( ,כתנאי לפעילות ק
ת
שת
ביטול דריש
תחרות ,נקבעעו בהחלטה הוראות
שות לפגיעה אפשרית בת
במקביל ועל רקע חשש
תחרותית
ומנגנוני פיקוח תיעוד ודיווח שנועעדו להבטיח כי לא תיגרם פגיעה ת
ם אשראי.
מים המתחריים הפועלים כקונסורציום
שיתוף הפעולה שבין הגורמ
כתוצאה מש
העדכנית הוארך על יידי הממונה ללשנה נוספת עד ליום  28בבפברואר
ת
תוקף ההחללטה
.2014
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 הוראות רשות ניירות עררך
קטובר  ,2012פרסמה ררשות ניירות ערך ,במסגגרת פרויקט "שיפור
בחודש אוק
ת פרויקט
אגידי .מטרת
סעיף 36א)ב( בנושא שאלון ממשל תא
הנחיה לפי ס
הדוחות" ,ה
את איכות הממשל התאגגידי ,משכך ,החליטה
"שיפור הדווחות" כאמורר ,לתמרץ א
קובץ שאלות לפפי נושאים רלוונטיים
ץ
עול לקידום שאלון מובננה ,ובו
הרשות לפע
הקשורים ללממשל תאגידי ,שיצורף לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בבכל דוח
היבטי ממשל תאגידי,
שאלון כאמור ,בנוגע לה
ת ,יצירת הש
עמדת הרשות
תקופתי .לע
מה יעילה ,ממוקדת
המחייב גיללוי בהתאם לשאלות ההמובנות ,יהוווה פלטפורמ
ת איכות
מצעי עצמאי והשוואתי ככאחד ,לבחינת
ותמציתית ,אשר תקנה למשקיע אמ
בתאגיד ותמחור ניייר הערך.
ד
הממשל התאגידי
 9.2.4חוזזרים והנחיות המפקח
מפקח במהללך השנה
שפורסמו על ידי המ
ו
לההלן יפורטו עיקרי החוזררים המרכזייים
ם  3עד 8
ספציפיים שפוורטו בסעיפים
האאחרונה ,והחללים על הקבוצה )נוסף על החוזרים הס
לעעיל(:


טר כושר
טמבר  ,2012פרסם המפקקח נוסח סופי של מכתב שעניינו משט
בחודש ספט
טת חוזר לביצצוע  .IQISבבמכתב ,פירט המפקח את הצעדים
פירעון ישרראלי וכן טיוט
מבוסס סיכוניים ,ברוח
עון ישראלי ,מ
טר כושר פירע
לצורך קידום משט
ך
שבכוונתו ללנקוט,
תהליך עד
תב אבני הדררך ליישום הת
סולבנסי  .2כןן פורטו במכת
הדירקטיבה האירופית ס
ה
הערכה כמותיית )(QIS
שנת  .2015בנווסף ,ניתנה הנחייה סקר ה
אופן מלא בש
להחלתו בא
נוסף על בסיס נתוני הדוחות הכספפיים לשנת  ,2011ובהתבבסס על הנחייית סקר
האיחוד האירופי ביוולי .2010
ד
מה על ידי נציבות
מישי ,שפורסמ
ההערכה הככמותית החמ
הנ"ל ,יפורסמו תקנות
המתאים מתווצאות דיווחי ה IQIS -ה
לאחר צביררת הניסיון ה
הון עצמי בהתאם .כמו ככן ,לדעת
שו להחזיק ה
מות וחברות ביטוח יידרש
הון מתאימ
המפקח ,חיישוב מצב כוושר הפירעוןן על בסיס נתוני שנת  20111יתרום להיערכות
שות משטר כושר הפירעעון הישראלי ,שיחליף
לקראת יישום דריש
ת
חברות הבייטוח
בעתיד את מסגרת כושר הפירעון ה קיימת .יצויין ,כי על דירקטוריון המבבטח לדון
להגיש למפקח העתקים
ש
הסקרים טרם הגשתם למפקח ובנוסף,
בממצאי ה
התקיימו.
מפרוטוקולי הדיונים שה



מסמך עקרונוות בעניין ק ווים מנחים להנהגת תככנית ביטוח ,שפרסם
בהמשך למ
סם המפקח בבחודש יוני  ,20122טיוטה שעניינה
חודש ספטמבבר  ,2011פרס
המפקח בח
הירה ,כי
אויים בתכנית הביטוח .הטיוטה מבה
פסולים ונוהגים רא
ם
הגים
רשימת נוה
טיוטה או
המפורטים בנספח לט
ם
תר מהנוהגים
טוח הכוללת אחד או יות
תכנית ביט
תכנית או
שאינה כוללת אחד או יותר מהנוהגגים הראויים בטיוטה ,יראו אותה כת
שינוי שהמפקח מתנגד ללהם והיא הוונהגה בניגוד להוראות סעעיף  40לחוק הפיקוח,
על הביטוח .הטיוטה מפררטת את
אש ובכתב ביידי המפקח ע
למעט אם אושרה מרא
הגים ,בחלוקה לסוגיות ככלליות ,סוגיות מתחום בביטוח חיים ,מתחום
עיקרי הנוה
אות ומתחום ביטוח כללי.
ביטוח בריא



תביעות וטיפולל בפניות
פרסם המפקח חוזזר בעניין ביררור ויישוב ב
ם
בחודש מרס 2011
חים לעניין אוופן בירור
עו קוים מנח
מבטל חוזר קודם בעניין זהה ,ושבו נקבע
הציבור ,המ
ויישוב תבייעות בגופים המוסדיים .לפי הוראות החוזר על ככל גוף מוסדדי לקבוע
ישה מגוף מוסדי למימוש
התביעות )כל דר ה
ת
שוב
מערכת כלללים לעניין אוופן בירור וייש
אות הדין
סת ביטוח אוו לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הורא
זכויות לפי תנאי פוליס
מפורטות שלל החוזר,
הוראותיו המ
רלוונטיות למימוש זככויות כאמו ר( ,בכפוף לה
ת
ה
סמכים ,מתן הודעות ומיידע אחר
ת והצגת מס
העוסקות ,בין היתר ,בבחובת מסירת
מסמכים,
מירת מידע ומ
החל משלב בירור התביעה וועד לסיומה ,כללים לשמ
לתובע ל
מערכת הכלללים שתיכלל בתקנון קרן הפנסיה
הממונה את מ
חובה להגיש לאישור ה
אינטרנט של החברה.
תר ,באתר הא
והוראות לעניין פרסום מערכת הכלללים ,בין הית
וההנהלה בקשר עעם מערכת הכללים
ה
טוריון
קידי הדירקט
בע את תפק
החוזר קוב
מחודש אוגוסט .20009
ש
האמורה .החוזר האמור מחליף חוזר קודם באותו עניין



סטטיסטי לגבבי יישוב
איסוף מידע ס
חוזר בדבר א
פרסם המפקח ח
בחודש מרס  2011ס
ה לגופים
משיכה והעבררת כספים .החוזר מורה
אופן טיפול בבבקשות למ
תביעות וא
ת כספים,
שות למשיכת
טיפולם בבקש
סטטיסטי בננוגע לאופן ט
מוסדיים לאסוף מידע ס
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שמשו את
ם ,וזאת לצוררך פרסום מדדדים אשר יש
העברת כספים
בת זקנה ולה
לקבלת קצב
הפוטנציאלים בבחירת הגווף המוסדי עיימו יתקשרו .החוזר קובע את סוגי
העמיתים ה
הנתונים,
סוף ושמירת ה
הוראות לעניין איס
ת
הנתונים שיש לאסוף לגגבי כל סוג ב קשה,
ם לנספח
טרנט ,בהתאם
הדיווח למפקח וכן חובה להצגגת הנתונים באתר האינט
ח
אופן
סדי ב31-
באתר האינטרנט של גוף מוס
ר
אשונה
תוני התביעות יוצגו לרא
שבחוזר .נת
) 2013בגין שנת  (20122ונתוני בקשות להעברת כספים ומשיכת כספפים יוצגו
2
במרס
מרס ) 2014בגגין שנת  .(22013החוזר
מוסדי ב 31-במ
באתר האינטררנט של גוף מ
לראשונה ב
ת החוזר
מחודש ספטמבר  .20099הוראות
ש
חליף חוזר קוודם באותו עניין
האמור מח
סטטיסטי
והצגה של מידע ס
ה
ת שתאפשר איסוף
דורשות היערכות מיכוננית ותפעולית
או העברה שלל כספים.
תביעות ולתה ליכי בקשות למשיכה ו/א
הנוגע לתהליכי יישוב ת
ת בנושא
להערכת החברה ,יתכן שיישום הורראות החוזר יביאו להגבברת התחרות
תביעות ובבקשות למשיכהה ו/או העבררה של כספים וזאת בשלל פרסום
הטיפול בת
ת החוזר
קח כי הוראות
הבהיר המפק
מור .בחודש מרס  ,2012ה
טטיסטי האמ
המידע הסט
מחייבות גוף מוסדי להציגג נתונים בגין שנת  2011בבאתר האינטררנט שלו,
הנ"ל אינן מ
של נתוני
בחוזר להעביר דיוווח ראשון ש
ר
לפגוע בחובה שנ קבעה
ע
אך אין בכך ,כדי
שראשיתה ביוום  1ביוני  2011ועד  31בדצמבר
עבור התקופה ש
ר
התביעות ללמפקח,
 31במרס .22012
אוחר מיום 3
 ,2011לא יא


מוסדיים,
ינו שירות ללקוחות גופים מ
בחודש אוגוסט  2011פררסם המפקח חוזר שעני ו
שבמסגרתו חוייבו גופיים מוסדיים לקבוע כלללים שיבטיחו את רמת השירות
מסגרת זאת ,על הנהלת הגוף המוסדדי לקבוע
קוחותיו .במ
שמספק גוף מוסדי ללק
ת הלקוח
ומצוינות לשירות וככן את זכויות
ת
אמנת שירוות אשר תכללול מדדי איככות
חס לרמת
שירות כללים ביח
ת
סדי יקבע עבוור כל סוג של נותן
בקבלת שיררות; גוף מוס
השירות; גוף מוסדדי ימנה מבין עובדיו
ת
ממנו לצורך מתן
המקצועיות הנדרשת מ
ת
טוריון גוף
למנכ"ל ולדירקטוריון; דירקט
כ
שר ידווח
הבכירים ממונה שירות לקוחות אש
הגוף המוסדי יבבצע סקר
ף
מוסדי למתן שירות;
מוסדי יקבע את מדיניות הגוף המ
שנקבעה ויקבע תכננית לצמצום הפערים
ה
הקיים לבין המדי ניות
ם
פערים בין המצב
לתוקף מיום  1בינוואר .2013
ף
החוזר נכנס
ר
ועוד.



על כוונה ליצצור קודקס רגולציה,
בחודש ספטמבר  2011פרסם המפקקח הודעה ע
ת וחוזרי
ת ומקיפה )הכוללת חווקים ,תקנות
רגולטורית עדכנית
ט
סגרת
שיהווה מס
הווה ספר
הממונה .הקודקס יה
.
תחת פיקוחו של
הנוגעת לכל הגורמים שת
הממונה( ,ה
תמצאות בהנחיות השונות ויקל עלל עבודת
סדור ומקיף שיסייע בהת
רגולציה ס
קים  -אחד עעבור גופים מוסדיים
הקודקס יורכבב משני חלק
המפוקחים .ה
הגורמים ה
ם .בהתאם לככך יאוגדו שנני "חוזרי
שווקים ויועצצים פנסיונים
ואחד לסוככני ביטוח ,מש
אמת למבנה המתוכנן
ערכת החוזריים הקיימת ,בבמערכת מותא
על" ,אשר ייחליפו את מע
ת חקיקה
אים את הרגגולציה המקוומית ,לרבות
של הקודקס .כמו כן מוצע להתא
שות לדין
תאמות הנדרש
תוך ביצוע ההת
עקרונות הדיררקטיבה  ,Solvenccy IIך
ראשית ,לע
המקומי.

שיונות
 9.2.5ריש
הלת ,לפי
או חברה מנה
ם לפעול כמבבטח ,סוכן א
צה רישיונות ו/או היתרים
 בידי הקבוצ
תחייב על פי ככל דין.
העניין ,כמת
לחוק הפיקוח ביידי הקבוצה רישיונות מבבטח ישראליי ,לעסוק
ק
סעיף 15
 בהתאם לס
מפורטים להללן :חיים מקיף; תאונות אישיות;
פנסיה וכן בענפי הביטוח המ
ה
בענף
אחריות המעבידים; כלי רכב חובבה; רכב מנועעי  -רכוש )עעצמי וצד
ת
שפוז;
מחלות ואש
טיס לרבות אחריות כלפי צד שלישי; כלי שיט
ג'(; מקיף ללדירות ובתי עסק; כלי ט
שי; אבדן
ה; אחריות כלפי צד שליש
צד שלישי; מט ענים בהובלה
לרבות אחרריות כלפי ד
ם; מתן ערבוייות; סיכונים אחרים;
אחריות למוצצרים פגומים
רכוש; חקלאי; הנדסי; א
של רוכשי דירות.
והשקעות ש
גמל ואישורי קוופות גמל
ת מנהלות של קופות ל
 כמו כן ,בידדי הקבוצה ריישיון לחברות
קי השקעות ,לפי חוק
הפנסיה שבנייהולה ,רישיוון לניהול תיק
מל ולקרנות ה
לקופות הגמ
ת לניהול
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וככן היתר עבוור מנורה מבבטחים קרנות
שם החתמים ,בהתאם
חים חיתום ררשומה במרש
קרנות נאמנות .בנוסף ,מנורה מבטח
שס"ז.2007-
ערך )חיתום())תיקון( ,התש
להוראות תקנות ניירות ע
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שליטה
ה
אמצעי
תר להחזקת א
 9.2.6הית
ה מנהלת
טה במבטח )ללרבות בחברה
שליטה ושליט
בההתאם להוראות הדין ,החזזקת אמצעי ש
תר מאת
כפופים לקבלת הית
ם
ת של קופת גמל,
חברה מנהלת
ה( ,בסוכן ובח
שלל קרן פנסיה
ם גורביץ,
ש ינואר  ,2013נתן המפקח 11למר מנחם
מונה .בחודש
הממפקח על הביטוח או הממ
1
 ,12באמצעות החברה,
הייתר להחזקת אמצעי שלייטה ולשליטהה ,במישרין או בעקיפין
המנהלות:
ה; בחברות ה
בממבטחים :מנורה מבטחים ביטוח ,מנורהה מבטחים פנסיה ושומרה
ת לביטוח
התאגיד :סיני סוכנות
:
מנורה מבטחים מההנדסים; ובסווכני
ה
מבטחים גמל;
ם
מננורה
שטוק וסוכנו ת אורות )להלן" :התאגידיים נשוא ההיתר"(.
ארנון את וינש
בעע"מ ,סוכנות א
הוראות בדבר שימור גרעין
ת
קמן:
בההיתר נקבעו ,בין היתר ,התנאים העייקריים כדלק
ההיתר ,וזאת בדרך של הגגבלות על
אגידים נשוא ה
השליטה בתא
שליטה 13במלוא שרשרת ה
הש
של גרעין השלייטה בתאגידיים הנ"ל ,לרבבות בדרך שלל הנפקה;
ה ,העברה ל
שייעבוד ,מכירה
הפקדה ,בידי נאמן )עו"ד יישראלי( על פפי כתב נאמנות ,של תעודדות מניה
הווראות בדבר ה
תימה על
הלות וכן חת
הממייצגות לפחות את גרעיין השליטה בבמבטחים ובחברות המנה
השליטה,
מניות גרעין ה
קח למכירת מ
שימנה המפק
עי השליטה ש
ייפפויי כוח לנאמן על אמצע
הדוח ,החברה עומדת בככל תנאי
בההתקיים תנאים המפורטים בהיתר .ננכון למועד ה
הההיתר.
ם בחברה
שיעור מסוים
טה מעל לש
בננוסף ,על פי הוראות הדדין ,החזקת אמצעי שליט
ש דצמבר
ניירות ערך .בחודש
ת
מרשות
עונה קבלת הייתר שליטה מ
קרנות נאמנות ,טע
ת
הממנהלת
 20005קיבלו בעלי השליטה בבחברה היתריי שליטה כנדררש.
 9.3השקעות
9
 9.3.1מבטטחים וגופים מוסדיים
הקבוצה:
הננכסים המנוהלים על ידי ה
צמי ,עתודות ביטוח כללי ועתודות
מבטחים ביטוח ושוומרה )הון עצ
ם
כסי נוסטרו מנורה
נכס
תשואה(  -נככסי הנוסטרו מושקעים בהתאם
של פוליסות מבטיחות ת
ביטטוח חיים ש
שקעה ומדינניות ההשקעעות המאושררת .כנגד
לממגבלות הקבועות בתקנות דרכי ההש
שנת 1990
ביטוח החיים של פוליסות מבבטיחות תשואה ששווקו עד לסוף ש
ח
תודות
עת
חים במשק עעם משרד
של כלל המבטח
מוונפקות אג"ח מיועדות )ח""ץ( בהתאם ללהסכמים ל
המבטחים.
מהשקעות ש ל נכסי נוסטררו חלים על ה
האאוצר .הסיכונים הנובעים מ
מבטחים גמל  -נכסי ההון של
ם
מנורה מבטחי ם פנסיה ומננורה
כסי החברה המנהלת של מ
נכס
ההשקעה
קנות דרכי ה
קבועות בתק
מושקעים בהתאם ללמגבלות הק
ם
החחברה המנהללת
שקעות נכסי החברה
שקעות המאוושרת .מדינייות ההשקעוות בגין הש
וממדיניות ההש
מבטחים גמל נקבעוות בהתאם ללהחלטות
ם
מנורה מבטחים פנסיה ומננורה
הממנהלת של מ
אותם גופים.
ההנהלה של א
הדדירקטוריון וה
ת ושאינן
שיות ,סחירות
שקעות חופש
מושקעים בהש
כסי מבוטחים/עמיתים  -ננכסים אלו מ
נכס
קנות מס
השקעה ובתק
קנות דרכי הה
סחחירות בהתאם למגבלות הקבועות לעעניין זה בתק
ם ,בניכוי
לטובת בעלי הפוליסות/עמיתים
ת
אה המושגת ננזקפת
עניין .התשוא
הככנסה ,לפי הע
מינימלית
תשואה נזקפת תשואה מ
מבטיחות הת
דממי ניהול .יצויין ,כי בקופות הגמל מ
גם אם התשוא ה בפועל נמוכה יותר.
חת הקופה ם
בההתאם להבטח
ועעדות השקעה
ההשקעה
את מדיניות ה
אשר מיישמות א
ר
קיימים שני סוגים של ועדות ההשקעה
ם
בקקבוצה
ת תלויות
ומקבלות את החלטוות ההשקעה :אחת  -ועדת השקעות
ת
שרה
הככוללת שאוש
ת תשואה
שאינן תלויות
ועדת השקעות ש
ת
שנייה -
עמיתים"( והש
)"כספי מבוטחים/ע
י
שואה
תש
)"ננוסטרו"(.
11

תחילת שנת  20013על דרך
במהלך שנת  2012ובת
ך
אגידים בקבוצה שבוצע
ההייתר ניתן בעקבוות שינוי מבנה ההחזקות בתא
.
לדוח(.
עיף 1.2.6
חלווקת מנורה מבטטחים פנסיה ושוומרה ,כדיבידנד בעין ,לחברה )ללפרטים ראה סע

12

שליטה של החבברה )לעיל
טנשטיין המחזייקים במניות הש
הרשומים בואדוז  -ליכט
ם
מצעות ניידן ופפלמס ,תאגידים זרים
באמ
חזקים בנאמנות בה מר גורביץ הוא נהנה יחיד ובלעדי.
ולהלן" :התאגידים הזרים"( .התאגידים הזרים מוח

13

או בעקיפין ,בדיללול מלא של כלל אמצעי
טה ,במישרין ו
מאמצעי השליט
שליטה"  50.01% -בכל אחד מ
לעניין זה" ,גרעין ש
השלליטה בתאגיד ההרלבנטי.
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ההשקעה הנ"לל ראה סעיפיים  10.2.2ו 10.2.33 -להלן.
עניין ועדות ה
לפפירוט נוסף לע
ועעדת אשראי
האשראי.
המפקח להסדדרת פעילות ה
הווועדה החלה לפעול בשנת  2008וזאת עעל פי חוזר ה
שראי הבלתי סחיר למעט מספר סוגי אשראי שהוחרגו וכן
פעעילותה היא בתחום האש
החובות הבעייתיים .לפירוט לענייין ועדת אשרראי ראה סעיף  10.2.4להללן.
ת
תחום
בת
תח תהליך שלל "הסדרי
שראי החוץ בבנקאי בשנת  ,2008התפת
בר בשוק האש
עלל רקע ,המשב
ה פועלת
ח .בהקשר זה
נציגות בעלי אג"ח
ת
מצעות מנגנוון של
חווב" לחברות בקשיים באמ
צועי חיצוני ייעודי לנושא ,תוך הקפדה על ביצוע הפפרדה בין
הקקבוצה באמצעות נציג מקצ
לקידום הסדרי חווב לבין פעילות ההשקעות באמצעעות אגף
ם
טפת
פעעילותו השוט
אות הדין הרללבנטיות.
הנחיות והורא
הההשקעות ,והככל בהתאם לה
השירותים פיננסיים
ם
 9.3.2תח ום
ת לניהול
שתי ועדות השקעה  -ועעדת השקעות
תים הפיננסייים קיימות ש
תחום השירות
בת
ת פועלת
קרנות נאמנות
כסספי קרנות הנאמנות וועדדת השקעות לניהול תיקי לקוחות .בק
השקעות משותפות בנאמנות ,ומגבלות
ת
חוק
ועעדת ההשקעות במסגרת הוראות ח
ת מתווה
תיקי השקעות
הההשקעה הקבועות בתשקייף הקרן .וע דת ההשקעוות לניהול ת
שקעות בפועעל נעשות בבמגבלות
קים השונים ,,כאשר ההש
קעות באפיק
מדדיניות ההשק
חות.
הקקבועות בהסככמים הפרטניים עם הלקוח
תחייבויות
עות שמנוהללות כנגד הת
הלות באופן נפרד מהשקע
חום זה מנוה
הההשקעות בתח
תלויות תשואה.
ת
תשואה של פנסיה ,גגמל וביטוח ווהתחייבויות שאינן
ה
תללויות
ההשקעות
ת
 9.3.3ניה ול
הון עצמי
ביטוח אלמנטרי ,ה
ח
ארוך טווח,
ך
שקעות הקבוצה בתחום בביטוח החיים וחסכון
הש
וזאת על מנת ללנצל ידע
ת
אגף ההשקעות של מנוררה מבטחים ביטוח
מננוהלות ע"י א
מנכסי הגמל הנכללים
מי ההשקעות השונים .יצויין ,כי חלק מ
וממומחיות הנדררשים בתחומ
מבטחים ניהולל תיקים.
תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח מנוהלים על ידי מנורה מ
בת
חו"ל ,במניות בישראל ,בנככסי חוב,
השקעה מתמחים בבהשקעות בח
ה
צוותי
באאגף קיימים צ
קת נדל"ן
חיר .כמו כן ,הוקמה מחלק
אשראי לא סח
ואנליזה ,קרנות השקעה ומערך א
ה
בממחקר
הפרדה בין ניהול ככלל כספי
ה
קיימת
קעות בנדל"ן מניב עבור ההקבוצה .מתק
העעוסקת בהשק
מיתים.
הננוסטרו לבין נניהול כספי המבוטחים/עמ
ם שעניינו
אגף צוות "מיידל אופיס" בבהתאם להורראות חוזר גופפים מוסדיים
בננוסף ,קיים בא
של הגוף המוסדדי.
מעערך התפעול הדיווח והבקרה בתחום הההשקעות ל
התחומים באגף ומנהלי ההשקעות
מתקבלות על ידי מנהלי ה
קעה בפועל מ
החחלטות ההשק
צוות המחקרר והאנליזה ובעבודות מחקר חיצוניוות בארץ
הסתייעות בצ
שונים ,תוך ה
הש
הכל בכפוף למסגרת
מקצועיים בתחום ,וה
ם
ם
וב חו"ל ,ופגישות שוטפות עם מומחים
השקעה השוננות.
הממדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריוננים הרלבנטייים וועדות הה
 9.3.4דוחח ועדת חודק
חסות גופים מוסדיים
טרים להתייח
מה הוועדה ללקביעת פרמט
פברואר  2010פרסמ
ר
בחחודש
הוועדה"(
דוח חודק" ו" -ה
שלתיות )" ח
שראי באמצעוות רכישת אגג"ח לא ממש
הממעמידים אש
פרסם המפקח חוזזרים )לרבות הבהרות
ם
ת חודק,
המלצותיה .בהתאם להמלצות ועדת
.
ת
את
המאמץ למעשה את עיקרי
ץ
תיות,
ועעדכונים( בדבר השקעות באגרות חובב לא ממשלת
ת המוצר
חוזרים הינה שיפור איכות
הממלצות הוועדדה ביחס לגופפים המוסדיי ם .מטרת הח
סדיים עבור צציבור החוסכים ,זאת ,בין היתר ,על ידדי קביעת
הננרכש על ידי הגופים המוס
התאם יעניקוו לגופים
אליות אשר יכללו באיגררות חוב ,ובה
תנניות ואמות מידה מינימא
אמורות .כמו כן ,כולל
זכות לפירעון מייידי בהפרות ההתניות ואמוות המידה הא
הממוסדיים ת
על הגופים המווסדיים לשקוול לדרוש
ואמות מידה מומלצצות אשר ל
ת
חוזיות
החחוזר תניות ח
אות חוזר
סגרת תנאי איגרות החו ב .החל מינואר  2013מוחלות הורא
ת קיומן במס
את
ת חוב של
הווראות לעניין השקעת גופיים מוסדיים בבאיגרות חוב לא ממשלתיות על אגרות
מבבטחים ובנקים.
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שקעות מנוהלוות
 9.3.5הש
9.3.55.1

תשואה )*(:
ה
ענף ביטוח חיים  -תיק נכסים תלוי
סעיף השקעה
ף
אג"ח סחירות
ח
אג"ח לא סחירות
ח
מניוות ואופציות )כוולל תעודות סל ו(ETF-
מנים
מנים ושווי מזומ
מזומ
פקדונות
קרנוות השקעה
אחרים
הלווואות ,חייבים וא
חייבויות בגין חווזים עתידיים
התח
סה"כ כללי

באללפי ש"ח
4,408,305
1,471,389
3,752,295
619,096
734,379
877,779
1,909,339
)(23,635
13,748,947

הנכסים
שיעור מסך ה
32%
11%
27%
5%
5%
6%
14%
)(0%
100%

חום הבריאות.
נכסים העומדים כנגדד פוליסות ביטוח הנכללות בתח
ם
)*( כוללים גם

הפנסיה
 9.3.55.2ענף ה
סעיף השקעה
ף

ש"ח
באלפי ח

שיעור מסך הנככסים

מנים ושווי מזומנים
מזומ
חירות
אג"ח ממשלתיות סח
ח
חירות
אג"ח קונצרניות סח
ח
סחירים אחרים
ם
מניות וני"ע
ת
אג"ח מיועדות
ח
פיקדדונות והלוואות
אחרים

1,186,267
3,267,369
5,996,147
11,918,240
1
13,796,800
1
4,714,246
5,701,209

3%
7%
13%
26%
30%
10%
12%

"מבטחים החדשה"
ם
סה"כ נכסי
כ
משלימה" )בניכוי
"
בטחים
ו"מב
ת(
חייבויות שוטפות
התח

46,580,278
4

100%

קופות הגמל
 9.3.55.3ענף ק
סעיף השקעה
ף

ש"ח
באלפי ח

סים
שיעור מסך הנכס
ש

מנים ושווי מזומנים
מזומ
נכסי חוב סחירים
חירים
נכסי חוב שאינם סח
מניות
ת
קעות אחרות
השק
סה"כ נכסי קופות הגמל
כ

523,254
5,574,798
5,486,658
1,227,860
1,410,397
14,222,967
1

%
4%
38%
%
39%
%
9%
%
10%
%
100%
%

 9.3.6פעיילויות השקעה מהותיות
שבהן הינן:
אשר המהותיות ש
ת בנות ,ר
 9.3.66.1לחבררה השקעות בבמספר חברות
חברה סך
מנורה מבטחים בביטוח  -בחודדשים יולי וספטמבר  2010השקיעה הח
ה
ש"ח ע.נ.
טרי הון נדחים בערך של  250מיליוני ש
ש"ח בשני שט
של  2533מיליוני ש
ם ,כאשר למנורה מבטחים ביטוח
ם ותשע שנים
לתקופה של ארבעים
ה
שהוננפקו
מדי חמש שניים .שטרי
מוקדם לאחר עשר שנים ,ולאחר מכן מ
ציה לפירעון מ
אופצ
במנורה מבטחים בביטוח .נכון ליום 31
ה
הון ראשוני מוורכב
ההון מהווים ן
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של כ 267 -מילייוני ש"ח.
מד על סך ל
מבר  2012סכוום ההשקעה האמורה עומ
בדצמ
בחודדש אוגוסט  ,20112השקיעהה החברה סך של  8.8מיליווני ש"ח במזוומן ,כנגד
ביטוח )ראה באור  15בדוח
ח
ש"ח ע.נ .של מנורה
את  1,251מנייות בנות  1ש
הקצא
פי(.
הכספ
שטרי הון
הלוואות בעלים וש
ת
מנורה מבטחים פיננסים  -ההחברה העמידה
ה
ת על סך
שר נכון ליום  31בדצמבר  2012עומדות
למנורה מבטחים פיננסים ,אש
של קרנות
רכישת פעילויות ש
ת
מיליוני ש"ח ,בין היתר ,ללצורך
כולל של כ 207 -מ
מל.
נאמננות וקופות גמ
הלוואות בעללים למנורה מבטחים
מנורה מבטחים ננדל"ן  -החבררה העמידה ה
ה
נדל"ןן ,אשר נכון ליום  31בדדצמבר  2012עומדות על סך כולל שלל כ220 -
מסגרת כוללת של הלוואת
ת
מיליווני ש"ח .יצויין ,כי דירקטווריון החברה אישר
ההלוואה
חבה מסגרת ה
של כ 60 -מיליווני דולר .בשננת  2011הורח
בעלים עד לסך ל
אות נועדו ללצורך השקעה בנכסי
ספים .ההלווא
בסך של  14מילייוני אירו נוס
קיעות בנדל"ןן בחו"ל.
שקעה המשק
ת קרנות הש
נדל"ן בחו"ל לרבבות באמצעות
ן
ם מניבים
שיים ,נכסים
מנורה מבטחים ננדל"ן רכשה בשיתוף עם צדדים שליש
ה
ה בחברה
סטיקה .כמו כן ,השקיעה
שרדים ולוגיס
מניה בתחום המסחרי ,מש
בגרמ
צדדים שלישיים בבהודו )רשתוות ניהול
ם
מת הקמת מלונות בשיתווף עם
היוזמ
טחים נדל"ן בעסקאות ייזום של
אומיות( .בנוסף ,השקיעהה מנורה מבט
בינלא
ת מיזמים סוללאריים באירופה.
נכסי מקרקעין ברוסיה ובהקמת
מיוחדות
ת
אות
 9.3.66.2הלווא
ללקוחות )להלן בס
ת
מידה הלוואוות
מנורה מבטחים ביטוח העמ
ה
סעיף זה:
מרס  ,2007ללא בבטחונות
במהלך התקופה שבבין אוקטובר  2004עד ס
ך
"הלוווים"(,
קו על ידי
פוליסות ביטוח חיים שהופק
הלוואות ,כנגדד שיעבוד ל
עד העמדת הה
במוע
הלוואות.
למועד העמדת הה
ד
מנורה מבטחים ביטוח לטוב ת הלווים בסמוך
ה
ההלוואות
ם ביטוח על ידי סוכנים .סך יתרת ה
הלוויים הופנו למנורה מבטחים
כאמוור בקבוצה ,ננכון ליום  31בדצמבר  ,20012עמד על כ 89.7 -מילייוני ש"ח.
אות ,נכון
מור כנגד העמדת ההלווא
ששועבדו כאמ
ערכי הפדיון של הפוליסות ש
ההלוואות
ש"ח .כנגד ה
ליום  31בדצמבר  ,2012הינם בסך של כ 5.6 -מיליוני ש
ת מסופקים בבדוחות הכספפיים של החבברה ,בסך
כאמוור בוצעה הפרשה לחובות
האמורות
גביית ההלוואות ה
ת
של כ 66.2 -מיליונני ש"ח .יצויןן ,כי כחלק מהסדרי
משו בעיקר לפירעון
חברה ששימ
שים עם הח
הלוואה חדש
מו הסכמי ה
נחתמ
.
ביטוח.
טחים
שניתנו במקור על ידדי מנורה מבט
ו
ההלווואות
המבוטחים וה
שקעות כספי ה
 9.3.7הש
העמיתים והררווחיות הנזקפפת לחברה מהם
לכסות את התחיייבויות המבט
ת
פי ביטוח חיים ופנסיה נועדו
שקעות בענפ
הש
טח כלפי
קטואר הממוננה.
ת על ידי האק
שהן מוערכות
עמיתים ,כפי ש
הממבוטחים והע
קים כנגד
שקעה של נככסים המוחזק
שקעה ,כוללוות הוראות בבדבר כללי הש
תקקנות דרכי הש
טח.
שקעות המבט
השונות וכן כלללים לעניין דדרכי ניהול הש
הההתחייבויות ה
ביטוח חיים
ח
9.3.77.1
אשר נצבר בבפוליסות
טוח חיים נו בעות ממרכייב החיסכון א
עיקר עתודות ביט
ר
שלומי תביעוות ריסק
שלום גמלא .קיימת עתוודה גם לתש
חייבויות לתש
והתח
שר בחלקן צצמודות מדד ובחלקן
ת ,אי-כושר עבודה ,סיעוודי וכדו'( אש
)מוות
לתשואות המושגות עעבור הפוליסוות המשתתפות ברווחים ,כמפורט
ת
צמודדות
להלן.
אה(
ביטוח חיים צמוד )פוליסות מבבטיחות תשוא
ח
טוח אשר
טחים ביטוח פוליסות ביט
עד וככולל  1990הונפקו על ידיי מנורה מבט
תחייבויות
תשואה או עררכי פדיון מובבטחים .בכדי לעמוד בהת
קו למבוטח ת
העניק
משק לבין
מנורה מבטחי ם ביטוח וחבברות הביטוח האחרות במ
אלו ,נחתמו בין מ
ם צמוד(
שקעה המכונים "הסכמי ח"ץ" )חיים
ממשלת ישראל הסכמי הש
באג"ח מיוחדות המונפקות
ח
שקעות עתודדות הביטוח ככאמור
המסדדירים את הש
מיועדות"(.
איגרות חוב מ
על ידדי מדינת ישרראל )להלן" :א
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השנים מ-
שהלך ופחת עם ה
ך
הנ"ל נושאות ריבבית צמודה בבשיעור
איגרוות החוב ל
ת ,בניכוי
חוב המיועדות
ח נגזרה מריביית איגרות הח
 6.2%ל .4%-התשואה למבוטח
6
מי ח"ץ ,הונפפקו כנגד חללק עיקרי
אגרות החוב מכוח הסכמ
מרווח למבטח .א
ח
ת הביטוח
מעתוודות הביטוח שנצברו בפווליסות האמורות ,כאשר יתרת עתודות
תשואה או עררכי פדיון
בהשקעות חופשיות בבשוק ההון .בשל הבטחת ת
ת
קעו
הושק
החופשיות חלות על המבטח.
ת
למבווטח בפוליסות אלו ,סיכ וני ההשקעות
ם להסדר
מנורה מבטחים בייטוח בהתאם
ה
עד סוף  ,2001פדתה
במהללך השנים ד
מירה אותן להשקעות
משרד האוצרר ,חלק מאיגררות החוב המיועדות והמ
עם מ
חופשיות
החילופיות )השקעות ח
ת
שואה עודפת .סך ההשקעוות
סים בעלי תש
בנכס
סך של כ-
מבר  2012לס
חוב מיועדות(( ,הסתכם לייום  31בדצמ
במקוום איגרות ח
ח.
 1,021מיליוני ש"ח
1
ביטוח חיים תלוי תשואה
ח
סות משתתפפות ברווחי השקעה.
החל מינואר  19991הנפיקה ההחברה פוליס
ם נקבעת
בפוליסות שנמכררו עד ליום  311בדצמבר  20033התשואה למבוטחים
השקעות ,בניככוי דמי ניהולל קבועים
אה המושגת בבפועל על הה
שיעור התשוא
לפי ש
משתנים בגובבה 15%
צבירה ) 0..05%לחודש( וודמי ניהול מ
בגובה  0.6%מהצ
ה
מהרוווחים הריאליים שהושגו.
טחים ביטוח מוכרת פולייסות בהן נגבים דמי
החל משנת  ,2004מנורה מבט
ת .שיעור
הול מההפקדדות השוטפות
הצבירה בלבדד וכן דמי ניה
ניהול קבועים מה
ל
או עד  13%מההפקדות בהתאם
מהצבירה ו/א
הינו עד  2%מ
ו
דמי הניהול
הרפורמה
ת .החל משננת  2013נכנסה לתוקף ה
עים בפוליסות
למסללולים הקבוע
חתת התקרה לגביית דמי ניהול מהצבירה בידי
אשר עיקרה הפח
ר
בדמי הניהול
חים וחברות מנהלות שלל קופות גמל לשיעור של  1.1%בשנת  2013ו-
מבטח
ת לשיעור
הניהול מההפקדות
ל
תקרת דמי
ת
 ,1.05%החל משנת  2014וכן ההגבלת
מת דמי הניהול ראה סעיףף 3.1.1.3
טים נוספים ללעניין רפורמ
עד  .4%לפרט
של ע
לעיל.
"משתתפות ברווחים"" ,היינו,
ו
פוליסות
ת
כאמור לעיל מכוונות
ר
הפוליסות
ספי החיסכוןן מושקעים בבאפיקי השקעות שונים .הרווחים
סות שבהן כס
פוליס
עות אלו נזק פים על מרככיב החיסכון בפוליסה .בבפוליסות
שנובעים מהשקע
כאשר ההשקעות מניבות
ר
סעיף  3.2.1לעיל,
מעוררב )מסורתי( כמפורט בס
ערך הפדיון ,או לחילופין
אות חיוביות ,מתווסף בונ וס לסכום הבביטוח או ך
תשוא
ה נוספת
משלם פרמיה
מניבות תשואות שליליות  -המבוטח מ
ת
כאשר הן
שר המאלוס עולה על
)"מאלוס"( לשמיררת סכום הבייטוח או ערך הפדיון .כאש
ר
שיעור הנקוב בפוליסה ניתנת למבוטח האפפשרות
לוותר על תוספת התשלום
סכום הביטוח/עערך הפדיון בבהתאמה .בפוליסות מסוגג "עדיף"
ם
תוך הקטנת
בדרך כלל .יובהרר ,כי דמי
ך
מנגנון זה איננו קיים
כמפוורט בסעיף  3.2.1לעיל ,מ
ה ריאלית
נגבים על תשואה
ם
עד (2003
המשתנים )בפוליסות שהונפקו ד
ם
הניהול
)על בסיס שנתיי( ,מנועה
אם וככל שנווצרים הפסדים ריאלים ל
בלבד באופן שבו א
ד
ם נוצרים
ההפסד הריאלי .אם
ד
שתנים עד לככיסוי
החבררה מלגבות דדמי ניהול מש
מי ניהול כאמור בגין
הפסדדים ריאליים במהלך השננה ,לאחר שככבר נזקפו דמ
משתנים.
אותה השנה ,החבברה נדרשת ללבטל את זקיפפת החיוב בדדמי הניהול המ
ה
ם לצרכן
מדד המחירים
הפסדים ריאליים עעשויים לנבוע מעליית מ
ם
יצוין ,כי
,
ם.
שילוב ביניהם
שקעות בניירות ערך ו/או ש
הפסדים מהש
פלציה( ו/או ה
)אינפ
תה שלילית וללפיכך לא
ת על תיק ההשקעות היית
בשנת  2011התשוואה הריאלית
ת
אלי הנ"ל
משתנים כאמור עד אשר ההפסד הריא
ניתן היה לגבות דמי ניהול מ
ה החברה
עקבות כיסוי ההפסד הריאלי שנוצר ככאמור ,החלה
יוחזרר .בפועל ,ובע
של שנת  .2012לפירוט
הרבעון האחרון ל
ן
מהלך
לגבות דמי ניהול משתנים במ
ת
ח חיים ראה בבאור  3לדוחוות הכספיים.
סים וההתחייבבויות בביטוח
הנכס
פנסיה
ה
9.3.77.2
תים ,נזקפת ללעמיתים.
ת מהשקעת כספי העמית
קעות הנובעת
תשואת ההשק
כל ת
סי הקרן הצבוורים.
החבררה גובה דמי ניהול מדמי גגמולים ומנכס
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שיעור דמי הנניהול הסטטווטוריים ושיעעור דמי הניהוול שנגבו
להלן פרטים על ש
המתוארות בדדוח:
בפועל בתקופות ה
החברה גבתה בשננים 2010
ה
תקנות מס הכנסה,
להוראות שנקבעו בת
ת
אם
בהתא
שלהלן:
ניהול בשיעורים ש
ל
עד  2012דמי
טחים
מבט
החדדשה

טחים
מבט
החדדשה
פלוס
ס

שיעור דמי ניהול
ר
סטטווטוריים

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן

2012
6.00%
0.50%

2011
6.00%
0.50%

2010
6.00%
0.50%

שיעור דמי הניהול
ר
שנגבו בפועל
ו
שיעור ההטבות
ר
שניתננו למבוטחים
)כולל עמלות
לסוכננים(

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן

3.80%
0.30%

4.10%
0.33%

4.19%
0.34%

הגמולים
ם
מדמי

1.09%

1.32%

1.19%

שיעור דמי ניהול,
ר
נטו כולל הטבות
ועמלוות
שיעור דמי ניהול
ר
סטטווטוריים

שיעור דמי הניהול
ר
שנגבו בפועל
ו

שיעור ההטבות
ר
שניתננו למבוטחים
)כולל
עמלות לסוכנים(
ת
שיעור דמי ניהול,
ר
נטו
כולל הטבות
ועמלוות

-

מנכסי הקרן
הגמולים
ם
מדמי

2.71%

2.78%

3.00%

מנכסי הקרן

0.30%

0.33%

0.34%

מנכסי הקרן
הנובעים
מהפקדות עד
31.12.05
מנכסי הקרן
החל מ-
מהפקדות ל
1.01.06
הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן
הנובעים
מהפקדות עד
31.12.05
מנכסי הקרן
החל מ-
מהפקדות ל
1.01.06
הגמולים
ם
מדמי

0.50%

0.50%

0.50%

2.00%
-

2.00%
-

2.00%
-

0.49%

0.42%

0.42%

1.29%

1.48%

1.54%

-

-

הגמולים
ם
מדמי

-

-

-

מנכסי הקרן

1.05%

0.99%

0.94%

מנכסי הקרן

במקרה של פנסיה שסכומה החודשי נמוך מ 5%-מהשכר הממוצע
ה
) (1בנוסף,
הפרש בין
במשק ,החברה גובבה מסכום ההפנסיה דמי נייהול בשיעור של  6%מהה
מור.
משתלמת כאמ
פנסייית המינימום האמורה לביין הפנסיה המ
ת משמעותית בגביית דמי הגמולים לקרנות
) (2כככלל ,לא קייימת עונתיות
ה לשנה,
מסוימים ,המשתנים משנה
ם חודשים מ
סיה .יחד עם זאת ,קיימים
הפנס
מים חד-
דמי הגמולים גבבוה יותר ,וזזאת בעיקר לאור תשלומ
שבהם היקף י
ם
שים דמי
קים ,ואשר בבגינם מופרש
שולמים עד ידי המעסיק
פעמייים ,אשר מש
ש דצמבר
גמוליים ולנוכח הקדמת התשללום עבור חודש עבודה דדצמבר לחודש
של השנה העווקבת( .ההשפעה של
עצמו )במקום תשלומו בחודדש ינואר ל
ו
תר במבטחים החדשה
שמעותית יות
ם כאמור מש
מיים לעובדים
תשלומים חד פעמ
הקיימת אצל לקוחות
שה .יצוין ,כי העונתיות ה
פלוס ,ביחס למבטחים החדש
ס
ם הענפים
מסוימים ,אשרר משפיעה על מספר העובבדים באותם
החבררה בענפים מ
הגמולים בין חודשי השנה.
ם
התפלגות דמי
ת
אינה משפיעה בצורה מהותית על
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 9.3.77.3גמל
תים ,נזקפת ללעמיתים.
ת מהשקעות כספי העמית
קעות הנובעת
תשואת ההשק
כל ת
סים הצבורים בלבד.
החבררה גובה דמי ניהול מהנכס
שיעור דמי הנניהול הסטטווטוריים ושיעעור דמי הניהוול שנגבו
להלן פרטים על ש
מתוארות בדווח לשנת
חום הפעילות בתקופות המ
בפועל עבור כל המוצרים בתח
:2012
2012

20011

גמל
מנוררה מבטחים ל
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.001%
0.90%
מבטחים תגמולים ופפיצויים
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.555%
1.55%
מנוררה גמל אמיר
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.228%
0.75%
מנוררה השתלמות
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.111%
0.95%
תלמות
מנוררה מבטחים השת
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.116%
1.02%
מבטחים  -מרכזית ללפיצויים
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.994%
0.91%
מנוררה מרכזית לפיצויים
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.887%
0.76%
תקציבית
תתפת בפנסיה ת
מנוררה מבטחים משת
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.221%
0.31%
והבראה
ה
אחרת – חופשהה ,חגים
קופות גמל למטרה א
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.000%
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
2.000%
2.00%
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2010

2.00%
1.14%

2.00%
1.53%

2.00%
1.69%

2.00%
1.14%

2.00%
1.22%

2.00%
1.04%

2.00%
1.26%

2.00%
0.21%

2.00%
2.00%

2012
מור מנורה מבטחים
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
0.49%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.49%
מנוררה מבטחים תעוו"ש
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
1.19%
מות
מגה קרן השתלמ
האומ
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.68%
מנוררה מבטחים יתר
שיעוור דמי ניהול
טוטורי
סטט
2.00%
שיעוור דמי ניהול
בו בפועל
שנגב
0.68%

20011

2010

0.339%

0.29%

0.339%

0.29%

2.000%

2.00%

0.553%

0.35%

2.000%

2.00%

0.331%

0.31%

2.000%

2.00%

0.442%

0.29%

חות תשואה ))הינן חלק מפפעילות הגמל((
קופות גמל מבטיח
ת
מל מבטיחות תשואה,
ת בקבוצה היינן קופות גמ
מל המנוהלות
חלק מקופות הגמ
שנה )לפי
 4.5%או  5.5%לש
4
תשואה ריאללית של
הן מובטחת ת
אשר לעמיתים בה
שקעים בפיקדדון בחשב
השקעות מוש
המקררה( .שעור של  75%או  899%מכספי הה
התאמה.
שואה צמודה למדד בשיעור של  4.95%או  ,5.95%בה
הכלללי ,הנושא תש
ת ועדת
יתרת הכספים מושקעים בבהשקעות חופשיות על פי החלטות
ת
ההשקעות של מנוורה מבטחים גמל.
מובטחת ,אך לא יותר
החבררה גובה דמי ניהול מהרוווח העולה על התשואה המ
התשואה
ת .במידה וה
ם כפי שנקבבעו בתקנות
מדמי הניהול המקסימאליים
י
חת ,על החבררה המנהלת להשלים
שואה המובטח
שגה בפועל ננמוכה מהתש
שהוש
ם ביטוח
ת העמיתים .יצוין ,כי מננורה מבטחים
התשואה לחשבונות
ה
פער
את פ
התשואה
תים להשגת ה
ערבה להתחייבויוות מנורה מבבטחים גמל כלפי העמית
ה
בטחת.
המוב
שנה
 9.4ביטוח מש
9
 9.4.1כלללי
ם מבטחי
סיס שנתי עם
טוח הכללי ,ננערכים על בס
הקבוצה בתחום הביט
ה
ביטטוחי המשנה של
שנתי עם
חיים והבריאוות נערכים עעל בסיס רב-ש
משנה בתחומי הח
ה
ביטוחי
שנה שונים .ב
מש
אחד הצדדים .חווזי ביטוח
חדשות על ידי ד
ת
אש ,לגבי פולליסות
ביטול בהודעה מרא
ל
אפפשרות
קטים של
עם מבטח משנה וסינדיק
ביטוח חיים נערכים על בבסיס שנתי ע
קטטסטרופות בב
של הקבוצה בבאמצעות
הביטוחיים ש
לויידס .ביטוחי המשנה נועדדו לשם גידורר הסיכונים ה
התאמה .עם זזאת ,אין
חשיפת הקבוצה בה
ת
שנה ,תוך הקקטנת
העעברת חלקם למבטחי המש
מבוטחיה.
מלוא מחויבוייותיה כלפי מ
כדי לשחרר את הקבוצה ממ
בההעברת הסיכוון כאמור י
ת פרמיה
שנה משולמת
סוים כלשהו .בביטוח מש
במבטח משנה מס
ח
תלות
לקקבוצה אין ת
שנה משתתפים בחלקם בתשלומי תביעות ,וכן
לממבטחי המשננה ובתמורה מבטחי המש
חוזים מסוימיים ,לפי הענייין.
עמלות למבטח ,בח
ת
שלמים
מש
בשנים האחרונות ,בהתאם
ם
עמלה תלוי בברווחים בשננה או
מים גובה הע
בחחלק מההסכמ
עו בחוזה.
תנאים שנקבע
לת
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הפסדים כנגד קטסטרופה ) Excess
צה מכוסה בבביטוח עודף ה
מהענפים שייר הקבוצ
ם
בחחלק
.(Of Lo ss
משולמות
מוצג בדוחות הככספיים בסעיפפי הפרמיה ,התביעות המ
ג
ביטטוח המשנה לסוגיו
עתודות הביטוח וסככומים לקבל והתחייבויות אחרות.
ת
מלות,
וההתלויות ,העמ
הכיסוי בגין כל מוצר
תמציתי של ה
שנה העיקרייים ותיאור ת
 9.4.2תיאאור סוגי חוזי ביטוח המש
הפעילות השוונים:
עיקקרי בתחומי ה
סקית של
מדיניות העס
המשנה הנרכש למ
ה
אם כיסוי בי טוח
ענפים מותא
בככל אחד מהע
הקקבוצה ולאופי הסיכון ורמתו.
סית בסוגי ביטוח המשנה היא בין ביטוח משנה חוזזי )יחסי או ללא יחסי(,
הההבחנה הבסיס
תנאי החוזה )(Treaty
ביטוח בהתאם לת
ח
או סוג
משנה הנערך עבור ענף א
שההינו ביטוח מ
טוח משנה הנערך עבור עעסק/ים ספציפפי/ים או
שנה פקולטטיבבי ,שהינו ביט
לבבין ביטוח מש
יחסי בין חברת הביטוח
י
היחסי מחלק את הסיכון באופן
ת .הביטוח ה
פו ליסה בודדת
תביעות העובברות את
החברה מפני ת
סי ,מגן על ה
לממבטחי המשנה ,ואילו הביטוח הלא יחס
מה.
שקבעה לעצמ
שייר העצמי ש
הש
המשנה מועברים בבכל שנה
ה
מבטחי
ההתקשרות בבביטוח משנהה חוזי עם מ
פיררוט הסכמי ה
לממפקח.
השונים המקובלים בענף ההביטוח בכלל ובקבוצה בפרט הינם:
 9.4.3סוגגי הכיסויים ה
חי מותר
טוחי מכסה ) (Quoota Shareוביטוח
בייטוחי משנה יחסיים  -הכוללים ביט
המשנה שיעורר מסוים
צה למבטח ה
) .(Surpluusבבייטוחי משנה יחסיים ,מעעבירה הקבוצ
ה ממבטח
שמכוסה תחת החוזה ,ומקבבלת בתמורה
הפרמיה מכל פוליסה או כיסוי ש
ה
מססכום
או כיסוי הנ"לל ,וכן עמלה .בביטוחי
הממשנה שיעור זהה מסכום ככל תביעה בגגין הפוליסה א
שיעור זה
טוחי מותר ש
מבוטח ,ובביט
סות בענף המ
קבוע לכל הפוליס
ע
מככסה שיעור זזה הינו
טוח בהתאם לכל פוליסה או כיסוי.
שתנה על בסייס סכום הביט
מש
 .(Eביטוח
Excess of loss
הפסדים ) l
מסוג עודף ה
ביטטוחי משנה לא יחסיים ככולל ביטוח מ
סכום מסוים המוגדר
עוודף הפסדים הוא ביטוח המכסה תבי עות או אירוועים מעל לס
אירוע בו מעורבבים מספר סיכונים
ע
מרראש ,דהיינוו ,תביעה בבודדת גבוההה או
שנה עד לגובבה סכום
שולמת על ידדי מבטח המש
מעל הסכום המוסכם מש
שההצטברותם מ
ם על ידי
מראש תשולם
מהסכום שהוגדר מ
ם
מוכה
תקרה המוסככמת .מאידך ,תביעה הנמ
הת
חבברת הביטוח באופן בלעדי.
טטיביים נערכים לכיסוי סיכונים
משנה פקולט
ביטטוח משנה פקולטטיבי  -ביטוחי מ
קים בביטוח מסוג זה
מבוטחים עסק
בפוליסות ספציפיות .בדרך כלל מ
ת
מים
מייוחדים הגלומ
טיים של
שנה האוטומט
כאאשר סכום הביטוח עולה בהיקפו על קיבולת חוזי ביטוחי המש
מוחרג מהחוז ה עם מבטח המשנה.
אשר הסיכון מ
הקקבוצה ,או כא
שנת 2009
ענפי )" - ("Mullti-Lineהקבבוצה התקשררה לקראת ש
י
ביטטוח משנה יחסי רב
שייר החברה במרבית ענפפי הביטוח הכללי עם
בההסכם ביטוח משנה יחסי ) (25%על ש
ספר ענפים בבו-זמנית.
תחולתו על מס
סכם הוא בת
מבבטח משנה ) .(Swiss-Reeיייחודיות ההס
מכן ,בסוף שנת ,2011
האמור חודש
ספות ולאחר מ
בשנת  2010למשךך שנתיים נוס
ת
ר
הההסכם
קרי -עד סוף שנ ת .2013
לשנתיים נוספות ,י
ם
חוודש
ההסכמים העיקריים ללתשלומי עמללות המתקבללות ממבטחי משנה
ם
 9.4.4תיאאור
סיים הקבוצהה איננה מקבבלת ,בדרך ככלל ,עמלות ממבטחי
משנה לא יחס
בחחוזי ביטוח מ
סכמי ביטוח פקולטטיבייים ,הקבוצה מקבלת
סיים וכן בהס
הממשנה .בחוזי ביטוח יחס
אות הביטוחייות ,לפי
התאם לתוצא
חי המשנה בבשיעור מוסככם ו/או בה
עממלות ממבטח
העעניין.
שנה
החשיפה למבטחי מש
ה
 9.4.5מדייניות
ביטוח כללי
ח
9.4.55.1
באמצעות שימוש בכליי העברת
ת
מדינייות החשיפה של הקבוצה באה להבטיח,
אות:
סיכוננים שונים ,את המטרות ההעיקריות הבא
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העצמי.
בשייר לבין ההון ה
ר
חשיפה
 .1שמירה על יחס בין הח
 .2מיצוע תננודות התוצא ות החיתומיוות בשייר.
משנה.
סיכונים חריגיים למבטחי מ
 .3העברת ס
ם על פי
המשנה ואופן העבברתם נקבעים
ה
מועברים למבבטחי
סוג הסיכונים המ
ניתוח אופי הסיככון ויעילות ההעברתו למבבטח המשנה ,בהתבסס עעל ניסיון
ח
העבר ומודלים כללכליים פנימייים.
ר
שירות הניתןן על ידי
מבטח המשננה נקבעת לפי איכות הש
קשרות עם מ
ההתק
ואופי ההתקשרות )ישירות
י
שך ואיכות ההיחסים בין החברות
מבטח המשנה ,מש
ח
או דרך מתווכים( .בתחום הבייטוח האלמנטרי הקבוצה מתקשרת עעם מספר
משנה בודד וללפזר את
ת למנוע תלות במבטח מ
שנה על מנת
של מבטחי מש
רב ש
סיכון האשראי הגגלום בהתקשררות שכזו.
ן
טח המשנה קריטריון
אשראי ,מהוווה חוסן מבט
את סיכון הא
מנת למזער א
על מ
על ההתקשר ות .מדיניות ההתקשרות של מנורה מבטחים
מרכזי בהחלטה ע
שנה נבחנת ומאושרת
של מבטחי מש
הנוגע לדירוגם הבבינלאומי ל
ע
יטוח בכל
ב ח
ת נכון למועד הדוח הינה כדלקמן:
מדיניות ההתקשרות
ת
שנה.
מדי ש
תקשרות עם מ
לא תבוצע הת
ענפי זנב קצר  -א
מבטח משנה שדירוגו פחות מA- -
לפי דירוג דומהה מסוכנויות אחרות למעעט אישורים מיוחדים
 S&Pאו י
לפי P
בגין נסיבות ספציפיות.
משנה שדירוגו פחות מA -
ה
תקשרות עם מבטח
ענפי זנב ארוך  -ללא תבוצע הת
לפי דירוג דומהה מסוכנויות אחרות ,למעעט אישורים מיוחדים
 S&Pאו י
לפי P
בגין נסיבות ספציפיות.
ת לשנה,
המבטח ,אחת
בנוסף ,בהתאם ללהוראות הפייקוח ,קובע דירקטוריון ה
סגרת החשיפפה הנ"ל מבווססת על
חי משנה .מס
מרבית למבטח
מסגררת חשיפה מ
המשנה ,וקובבעת מסגרות חשיפה
של מבטח ה
הבינלאומי ש
דירוג האשראי ה
ג
ם.
ברמת כלל החוזים
ת
טח ,הן ברמת ההסכם הבו דד והן
למבט
החשיפה למבבטח משנה בבביטוח רעידדת אדמה ,לאחר ) MPLכמוגדר
סך ה
בסעייף זה להלן( בבכל אחד מן המבטחים בבקבוצה ,לא יעלה על  2250מיליוני
מבטח זה
שנה בודד בכ לל החוזים ) ,(TREATYובתנאי שמ
דולר למבטח מש
מדוררג בקבוצת  AAומעלה.
אדמה
פה לרעידת א
 9.4.55.2חשיפ
מועברים
מהסיכונים המ
מה מורכבת מ
משנה לסיכון רעידת האדמ
פת מבטחי המ
חשיפ
תף בחלק
משנה משתת
הם מבטח המ
חוזי הרכוש היחסיים ,בה
הם במסגרת ח
אליה
EVENT
מקסימום לאירוע ) T
ם
החשיפה הזו מוגבלת בסככום
יחסי מן הסיכון .ה
.(LIM
MIT
טוח המשנה היחסיים
שאינו במסגררת חוזי ביט
עבור סיכון רעידדת האדמה ש
(EXCES
SS OF LO
שת הקבוצה הגנה בחוזהה "עודף הפפסדים" )OSS
רוכש
ת החברה
תקרת הכיסויי מקבילה לגבבול ה MPL-אותו בוחרת
בות שונות .ת
בשכב
 (Maxמייצג את מקסימ
מום הנזק
ש .הximum Probbable Loss) MPL-
לרכוש
חברה כתוצאהה מאירוע בודדד .מכיוון שסיכון רעידת האדמה,
הצפווי להיגרם לח
אוגרפי רחב ,הMPL-
הוא הסיכון המרכזי בישראל ,מפוזר על פפני שטח גיא
ה קובעת
קרה קטסטרוופה .הקבוצה
מרני של הנזקק הצפוי במק
מייצג ממוצע שמ
ג
תבסס על
ספים ,לכל סווג סיכון ,בהת
תוך לקיחת שוללי ביטחון נוס
 MPLשמרני ,ך
M
מודלים בין-ללאומיים.
תוך שימוש במ
של החברה ,ות
התפללגות התיק ש
 Mממוצע
הגנות לרעידת אדמה ,על MPL
ת
ססה הקבוצה לצורך
בשנת  2012התבס
ת
.2%
של %
מי החשיפה ללרעידת אדמהה המכוסים בביטוח משננה יחסי ,עמדדו בשנת
סכומ
הסכומים
מיליארדי ש"ח ,בעוד שה
עד הדוח ,עלל כ 101 -מ
 ,2012נכון למוע
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מדים על
עים ,נכון למועעד הדוח ,עומ
חסי הממוצע
המכווסים בביטוח משנה לא יח
של החברה איננם מגנים
ביטוח המשנה ל
ח
 88מיליארד ש"ח .כאמור ,ההסכמי
כ8 -
מבוססים על הערכות סיככון שמרניות של נזק
הסכומים המללאים אלא מ
על ה
מקסיימאלי פוטנצייאלי.
עידת אדמה עולה על  100%הינם,
שחלקם מסך החשיפה לרע
חי המשנה ש
מבטח
 Eוזאת נכון ללמועד הדוח.
EVEREST RE,
R SWISS
S RE
שנה בביטוח ככללי לפי תחומי פעילות:
להלן ריכוז תוצאוות ביטוח מש

2012
פרמיות
ביטווח
משנה
רווח
ח
סד(
)הפס
למבטחי
שנה
המש

2010

181,042
1

163,683

233,497

17,970

14,407

)(2,889

14,748

)(4,529

67

)(15,244

)(9,734

2010

2012

ענף ביטוח חבויות
ף
2011

2010

ענף ביטוח ררכוש
2011

349,813
3

315,208

296,756

118,837

97,660

113,8599

)(59,360

)(48,107

)(19,518

)(36,066

)(45,127

4,631

סה"כ
2011

2012
פרמיות
ביטווח
משנה
סד
הפס
למבטחי
שנה
המש

2012

2010
112,0366

2012
פרמיות
ביטווח
משנה
רווח
ח
סד(
)הפס
למבטחי
שנה
המש

ש
רכב רכוש
2011

רכב חובה
2011

2010

667,662
6

590,958

756,148

)(98,247

)(93,730

)(29,150

פירווט שאר ענפי
רכוש לפי סוגי
ש
פרמיות
פרמיות ביטוח
משננה – יחסי
פרמיות ביטוח
משננה -לא יחסי
פרמיות ביטוח
משננה -רעידת
מה
אדמ
סה"כ פרמיות
ביטווח משנה

2012

2011
2

2010

219,975

2111,852

203,775

14,175

5,829
5

3,983

115,662

977,527

88,998

349,813

315,,208

296,756
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ביטוח חיים
ח
9.4.55.3
חשיפה של החברה ,התקשרויות
במהללך שנת  ,20012בהתאם למדיניות הח
מבטחי משנהה בדירוג איככותי בינלאומ
החבררה הינן עם מ
מי של  A-ומעלה לפי
ם לדירוג
טרפות החבררה בחוזה מווגבל בהתאם
קסימום הצט
 ,S&Pכאשר מק
S
שיפה המרבי למבטח
בע על ידי דדירקטוריון ההחברה ,כאשר היקף החש
שנקב
הסכם כולל שייר החברה.
ם
מסך הפרמיה באותו
עלה על  50%מ
משנה בודד לא יע
ה
ביטוח בריאות
ח
9.4.55.4
ם מבטחי
חברה הינן עם
תקשרויות הח
אם למדיניות החשיפה שלל החברה ,הת
בהתא
 .S&Pאחוזי ביטווח משנה
S
משנה בדירוג איכותי בינלאומיי של  A-ומעלה ,לפי
ה
סיכון של ההסכם ושיקוליים מסחריים בהתאם
תלויים במידת הס
ם
בכל הסכם
לא רכשה בשנת  2012ביטווח משנה
למדיניות שאישר הדירקטוריוןן .החברה א
למקררה קטסטרופפה בבריאות  .לפרטים בדדבר החלפת מבטח משנה בשנת
לדוח הכספי.
ח ,ראה סעיף  1.3.22לדוח ה דירקטוריון ובבאור  40ח
הדוח
שירותים
ם
 9.5ספקים ונוותני
9
במערכות המידע המש
שמשות את חברות הקבוצצה ,ספקי החוומרה העיקרייים של הקבוצה הינם
IBM
ת EMC
אחסון וחברת
המספקת את שרתי היישומים ההמרכזיים ופפלטפורמות א
ת
חברת M
מפלטפורמת ה
המספקת חלק ניכר מ
האחסון ) .(Storaageבנוסף שומרה ,חברה בת של החברה,
קי חומרה ותוכנה הן לרכיישת מוצרים חדשים והן לתחזוקה שווטפת של
ם מספר ספק
קשורה עם
פקים העיקרייים לתחזוקת התוכנה של המערכת הבייטוחית הינם "קומטק
מערכותיהה .כאשר הספ
ח נוספות
חברות ביטוח
שר הינו בית תוכנה המספק שירותים אלה לשומררה כמו גם לח
בע"מ" ,אש
הן משתמשת שומרה באופפן שוטף.
ת השונות בה
שהינה חברה לתמיכה בתוכנות
ה
ו"דורטל בבע"מ"
מהותית.
היה כרוך בתווספת עלות מ
באם ייווצצר צורך לעבור לספקי תוככנה אחרים ,י תכן והדבר יה
חים בתחומים שונים
התקשרויות עם מספר ספקים המתמח
שב ,לקבוצה ה
שירותי המחש
בתחום ש
ארוך טווח ,אשרר הפסקת
ך
הקבוצה ובפררט בתחום בביטוחי חיים וחסכון
ם לפעילות ה
הרלבנטיים
מתן שירוותים על ידי מי מהם ,אם וככל שתההא ,תהיה כררוכה בהשקעעת משאבים כלכליים
ספק חליפי אחר.
אמצעות ק
להתארגנות הקבוצה ,בא
ת
זמן
מסוימים ותשומות ן
חזוקה ,ספקי שירותים
מספקים שוני ם ,ביניהם ספפקי ציוד ותח
כמו כן ,רווכשת הקבוצה שירותים מ
עריכי נזקים ווחוקרים.
משפטיים ,,שמאים ומע
מי פעילותה ,ללמעט בכל הננוגע להתקשררותה עם
פק כלשהו ,באיזה מתחומ
לקבוצה אאין תלות בספ
חברת סאאפיינס כמפורט בסעיף  3.7לעיל.
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 9.6הון אנושיי
9
ארגוני של הקבוצה למועד הדוח
 9.6.1להללן המבנה הא

טי ומזכיר
ת ,יועץ משפט
ם החזקות כוללל את מנכ"ל החברה ,מנההל כספים ,מננהל השקעות
מטה מנורה מבטחים
חברה ,ממונה על אאכיפה וציות ומבקרת פניים ,אשר כוללם משמשים בתפקידים מקבילים גם במנורה
טוריון במנורה מבטחים ביטוח( ,המהוווה הזרוע
המשמש כיו"ר דירקט
ש
חברה
מבטחים ביטוח )למעעט מנכ"ל הח
ם
של הקבוצה.
העסקית המרכזית ש
ת
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 9.6.2מצבבת העובדים
ט שלהלן:
על פי הפירוט
קים עובדים ע
בקקבוצה מועסק
ההנהלת הקבוצה
חחיסכון ארוך טוווח

ביטוח
חיים
פנסיה
גמל

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

21

23

24

בביטוח כללי
בביטוח בריאות
עעובדי סוכנויות ביטוח
פפיננסיים ,ללא ניהול קופות
גגמל

494
448
87
523
65
124

477
383
85
513
47
115

455
335
71
483
21
87

68

64

64

יחחידות מטה ושיירות כלל
בי אנוש,
חחברתיות )משאב
אקטואריה,
ממערכות מידע ,א
קוחות ועוד(
ככספים ,קשרי לק

632

598

470

ססה"כ

2,462

2,305

2,010

צה תלות בעוובד כלשהו.
נככון למועד הדווח ,אין לקבוצ
קבלת שירותי מיקור חוץץ מספקי
טבלה לעיל ,הקבוצה מק
לנתונים כמפורט בט
ם
בננוסף
ממוקמים
תוכנה לצורך פיתוח תוכנוות של הקבוצצה ,אשר חללק משמעותי מעובדיהם מ
הת
קיבלה החברה שיררותים מ 2201 -עובדים
ה
צה .נכון ליום  31בדצמבר ,2012
בממשרדי הקבוצ
וזאת לעומת  2245עובדים ליוום  31בדצמבבר  ,2011רובבם נותני
ת
צוניים,
שלל ספקים חיצ
העובדה שבמהלך  2012נקלטו חלק
שיירותים לאגף מערכות מידדע .השינוי נובבע בעיקר מה
ה.
מעעובדי הקבלן כעובדי חברה
מהותיים במצבת הע
ם
 9.6.3שיננויים
עובדים ובמבננה הארגוני
עילות הקבוצצה ,נכון ם
למגמת הגידול בפע
ת
בההמשך
ליום  31בדצמבבר  ,2012גדלה מצבת
עובדים ,גידולל של כ ,7% -וזאת בעקבות צרכים עס
צה בכ 157 -ע
העעובדים בקבוצ
סקיים של
הקבוצה ,העברת עובבדי קבלן
,
החחברה ,כולל צרכי פיתוח ושיפור מעררכות המידע של
שיפור השירו ת ללקוחות הקבוצה ולצורך התמודדדות עם
בדי חברה ,ש
לההעסקה כעוב
חה וחל גידולל בתחום
תחום המשפח
דררישות רגולטווריות .כמו ככן ,הוקם תח ום חדש  -ת
בתחום הבריאות נובע משינויי ארגוני
ם
טוח כללי .עייקרו של הגגידול
העעסקים בביט
תחום הבריאות.
ברו מספר יחידות מאגף בייטוח כללי לת
בממסגרתו הועב
ארגוני
 9.6.4הדררכה ופיתוח א
עיות לעובדים ולסוכנים בהתאם
משאבים רבים בהדדרכות מקצוע
ם
הקקבוצה משקייעה
והוראות רגולטוריו ת .מערך הה
ת
קיים
לצצרכים העסק
הדרכה לעובבדים ולסוכנים כולל
הככשרות מקצוועיות ,הכשרות ניהוליות והתנהגותיות ,ייעוץ אררגוני ואישי ללמנהלים
וזאאת ,על מנת לפתח רמה מקצועי ת גבוהה בבנושאים מגוונים כגון :דרישות
ם ,חסכון אררוך טווח
בתחום ביטוח חיים
ם
רג ולטוריות ,תכניות ביטוח חדשות ,הדדרכות
המיסוי והפיננסים וומתן שירות.
י
ופ נסיה,
ביטוח חיים לצוררך קבלת
ח
תחומי
ת עובדים בת
עלת להכשרת
החברה פעלה ופוע
ה
בננוסף,
אם להנחיות המפקח.
פנסיוני בהתא
שיון משווק פ
ריש
קה
של חוזי העסק
 9.6.5הטבבות וטיבם ש
ח ,מועסקים על פי הסדרר עבודה
טחים ביטוח
העובדים הוותיקים במנורה מבט
ם
חללק מ
חברה לבין ננציגות העובדדים ,ובו מעווגנים כל
שההוראותיו נקבעו בעבר בין הנהלת הח
תננאי ההעסקה ,ובכללם מררכיבי שכר בררוטו לחודש ,משכורת  ,13ביטוח מנהללים ,קרן
סלולארי,
מוד ,טלפון ס
נוספות על פי קרריטריונים ,כגון :רכב צמ
ת
שתלמות ,והטבות
הש
צאות אש"ל .בנוסף ,זכאיים עובדי
ם ,ספרות מ קצועית ,הוצ
שתתפות בעללות גני ילדים
הש
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מועסקים
התאם לנוהל שנקבע לעניין זה .חלק מהעובדים מ
הקקבוצה לקבל הלוואות בה
ההעסקה
שר לגבי מרבייתם הסכמי ה
הסכמי עבודהה אישיים אש
בממנורה מבטחיים ביטוח בה
העבודה דלעיל .החלל מחודש
ה
האאישיים מכילים את מרבית הנושאים הכלולים בהסדר
שר איננה
חדשה לעובדים חדשים אש
נובבמבר  ,2011הוחלה בחברה מדיניות העסקה ש
שתתפות
מקצועית ,הש
 ,13הפרשה ל קרן השתלמות ,ספרות מ
כולללת תשלום משכורת 1
חרים .יובהר ,כי תנאי ההעסקה
בעעלות גני ילדדים ותנאים סוציאליים ונלווים אח
אם להוראות הדין.
כאמור הינם בהתא
ר
החחדשים
קיימים בקבוצה עוובדים אשר עיסוקם במכירות ,ובכלל זה מפקחיי רכישה
ם
בננוסף,
באמצעות הסכם עבוודה אישי
ת
קים
תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,,אשר מועסק
בת
קיימים עובדים ,בעעיקר בתחום השיווק,
ם
הממבוסס על שככר יסוד ועמללות מכירה .בבנוסף,
ת בקבוצה.
שותף על ידי מספר חברות
הממועסקים במש
חלטת הנהלת הקבוצה ומבבצעת תהליכי הערכה
עורכת דיוני שכר בבהתאם להח
ת
הקקבוצה
מונים עליהם..
לעובדים על ידי הממ
ם
שננתית
בוצה ,למעט עובדי מנורהה מבטחים פפנסיה )כמפוורט להלן( ,ללא חלים
עלל עובדי הקב
ה על כלל
מכח צווי הרחבה
קיבוציים החלים ח
ם
מים
הוראות הסכמ
ציים ,למעט ה
הססכמים קיבוצ
אל.
העעובדים והמעבידים בישרא
הסתדרות
מנורה מבטחים פפנסיה לבין ה
ה
נחתם הסכם קיבווצי בין
ם
בחחודש דצמבר ,2011
הפפקידים ,לתקוופה של  4שננים שניתנת ללהארכה לשנה נוספת עד לחודש נובמבר .2016
סיה  -כלל עעובדי מנורה מבטחים
על כ 217 -מעובדי מנורה מבטחים פנס
הההסכם חל ל
ם נוספים
שיים ועובדים
ם המועסקים בחוזים איש
פננסיה ,למעט משווקים ,עוובדים בכירים
העובדים,
שההוגדרו בהסככם הקיבוצי .ההסכם הקיבבוצי מסדיר את תנאי העעסקתם של ה
ם לקבלת
מועד ותנאים
בנושאים הבאים :סדרי ההעבודה ,תקוופת ניסיון ,מ
וקקובע כללים ב
ם נלווים
ת ,מסלול קידום בדרגות ,שכר ותנאים
עת בעבודה ,שעות נוספות
קבביעות ,משמע
אות לקרן
שנתי ,חופשה שנתית ,דמי הבראה ,מחללה ,תנאים פננסיוניים ,זכא
שכר ,בונוס ש
לש
שה לגמלאות וכד'.
הפסקת עבודה ,פריש
ת
שתלמות ,שי לחג,
הש
ההנהלה הבכירה
ה
שאי משרה ועובדי
 9.6.6נוש
ה כוללים,
חוזי ההעסקה
קה אישיים .ח
הההנהלה הבכיררה מועסקת בבקבוצה על פפי חוזי העסק
ת( ,מענק
ביןן היתר ,מרככיבי שכר ברווטו ,הוצאות אש"ל ,משככורת ) 13בחללק מהחברות
החזר הוצאות רככב ,טלפון
ר
מוסמכים( ,רככב צמוד או ללחילופין
שננתי )באישור האורגנים המ
קובל במשק .לאור תיקון  16לחוק
שתלמות ,כמק
שות סוציאלייות וקרן הש
סללולארי והפרש
מבטחים פנסייה ובמנורה מבטחים
ח ,במנורה מ
החחברות ,בוטללו במנורה מבבטחים ביטוח
עלי עניין ובפררט עסקאות הנוגעות
תגמול ,תוך קבביעה כי עסקקאות עם בע
גממל ועדות הת
של נושאי משררה ידונו
ומדיניות תגמול ל
ת
שרה
של נושאי מש
תנאי כהונה והעסקה ל
לת
העניין ,בוועדת הביקורת ,בהתאם להווראות הדין .ייצויין ,כי לאור תיקון
ויאאושרו ,לפי ה
מול בהתאם ללהוראות
ש דצמבר  20012ועדת תגמ
 220לחוק החבררות מינתה החברה בחודש
לחוק האמור .לפררטים נוספים ראה סעיף  10.2.6להלן.
ק
סעעיף 118
מוסדיים בקבבוצה מתוגמללים בהתאם להנחיות
ביטוח ובגופים המ
ח
במנורה
שאי משרה ב
נוש
ת התגמול
מוסדיים )לפיירוט מדיניות
שרה בגופים מ
מול נושאי מש
הממפקח בעניין מדיניות תגמ
ק פרטים
בשנת  2012ראה סעיף  6לפרק
ת
הלן ולעניין ההתגמול
סעיף  9.6.8לה
בחחברה ראה ס
נוסספים להלן(.
טוח מחדש את הסיווג של מנהליה כ"נושאי
פברואר  ,2012בחנה מנורה ביט
ר
בחחודש
דעת משפטית בבנושא ,הוחללט על כך
ת ,ובהסתמך על חוות ת
שרה" על פי חוק החברות
מש
ם נכללים
אשר אינם כפופים בפועל ללמנכ"ל ,אינם
שאים בתואר "סמנכ"ל" וא
שממנהלים הנוש
א משרה" על פי חוק החבברות ,וזאת גם לאור
אה בו "נושא
שהחברה רוא
עווד בגדר מי ש
תם מנהלים .בהתאם,
שבהם מכהנים אות
ם
שנלווים לתפקקידים
בחחינה של התווכן והמהות ש
על פי מהותם ותוכנם,
מלאים תפקיידים אשר ל
סוווגו כ"נושאי משרה" מנהלים אשר ממ
מחחייבים כפיפות למנכ"ל או שיש לגבביהם הוראות רגולציה המעידות עלל היותם
שאי משרה".
מהבחינה המהותית מחייבב אותם כ"נוש
תפקיד ,אשר מ
בת
החברה
 9.6.7תגממול למנכ"ל ה
קה של מנכ" ל החברה לררבות תכנית המניות שאושרה לו
לפפרטים בדבר הסכם העסק
טים נוספים )פרק ה'
פי שתוקנה בשנת  ,2008ראה סעיף  6לדוח פרט
שנת  2003כפ
בש
אור )38ג() (2ל דוחות הכספיים.
פתיים( וכן בא
לדדוחות התקופ
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משרה בחברה
ה
 9.6.8מדייניות תגמול לנושאי
חברה יתוגמללו בכפיפות ללמדיניות
אי המשרה בח
חברות ,נושא
לתיקון  20לחוק הח
ן
בההמשך
האמור ,ולעניין נושאי
תאם להוראוות התיקון ה
שתיקבע במהלך שננת  2013בהת
ע
תגגמול
משרה משותפפים"( ,גם
המכהנים במקביל כננושאי משרה במנורה ביטוח )"נושאי מ
ם
שרה
מש
שאי משרה בגגופים מוסדייים .יצוין,
עניין מדיניות תגמול לנוש
בההתחשב בחוזר המפקח לע
תפים משולמיים בהתאם ללמדיניות
משרה המשות
כי מענקים בגיין שנת  ,2012לנושאי המ
תגמול שחלה בשנה האמוורה במנורה בביטוח ואשר אומצה גם עעל ידי החבררה לעניין
הת
אה סעיף  6.8לדוח הדירקטוריון וסעיףף  6לפרק
משרה .לפרטים נוספים רא
אוותם נושאי מ
פררטים נוספים להלן.
תנאי כתבי פפטור והתחיייבות לשיפוי לנושאי משרה ,ראה סעעיף 9.1.4
 9.6.9לפררטים בדבר ת
ספים )פרק ה' לדוחות התקקופתיים(.
בדווח פרטים נוס
בדוח פרטים נוספפים )פרק
ח
טוח אחריות נושאי משרהה ,ראה סעיף 9.1.10
 9.6.10פרטטים בדבר ביט
ה' ללדוחות התקופתיים(.
 9.7שיווק והפפצה
9
חומים השונים
ראה פירוט בתח
לתיאור עערוצי השיווק וההפצה ה
ם.
של הקבוצה
 9.7.1מעררך הסוכנים ש
כלללי
סות הביטוח שלה בעיקר באמצעות סווכני וסוכנויות ביטוח
קת את פוליס
הקקבוצה משווק
)לההלן" :הסוכנים"(.
את שיווק
תח ולטפח א
שיר ממשיכה הקבוצה לפת
חותו של ענף הביטוח היש
עלל אף התפתח
קשרים עסקיים עם כ-
נמצאת הקבוצה בק
ת
מווצריה על ידי מערך הסוכננים ובמועד ההדוח
 2,0000סוכנים.
טוח חיים
טוח כללי והן בעסקי ביט
מרבית הסוכנים ההן בעסקי ביט
ת
קשורה עם
ה
הקקבוצה
צה .הסוכנים אינם בלעדייים ורובם
המבצעים את המכירוות של הקבוצ
ם
וחחסכון ארוך טווח
מזוהים באופפן מובהק
של סוכנים המ
עוובדים גם עם חברות ביטווח נוספות .קקיים גרעין ש
ה מפיצה
תום שהקבוצה
הקבוצה פועלים לפפי תעריפים ווהנחיות חית
ה
סוכני
ם הקבוצה .ס
עם
ילות השונים.
חומי הפע ת
מעעת לעת בתח
אמצעות מחווזות המרוכזים בעיקר
ביטוח חיים ,הקבו צה פועלת בא
ח
תחומי ביטוח כללי ו
בת
בארץ )תל אביב ,חיפה ,ירושללים וראשון ללציון( ,כאשר כעיקרון
ץ
מרכזיות
באארבע ערים מ
הססוכנים משויככים למחוזות בהתאם למי קומם הגיאוגגרפי.
כללי
י
מעערך הסוכנים בביטוח
הענפים ,כאחוז מפררמיה נטו
,
שולמת ,במרבית
בעענפי ביטוח ככללי ,העמלה לסוכנים מש
שננתית וחלקם מפרמיה בררוטו שנתית .העמלה משולמת באופן חד פעמי ,בבפוליסות
קיימת התחשבנות עם
הממשולמות באמצעות הוראות קבע ובכררטיסי אשראיי ,כאשר מתק
חלקו על פי עענפי הביטוח השונים,
מלה נקבע בח
טולי פוליסות .שיעור העמ
הססוכן בגין ביט
תאם לחוזרי המפקח.
סוכן וכן בהת
חיות תיק הבביטוח של הס
התחשב ברווח
לעעיתים אף בה
למועד הדוח ,לקבבוצה אין תללות במי
ד
סוכן לסוכן .נכון
שייעור העמלה משתנה מס
עימו עולה על  10%בכל אחד מתחומי
ו
קבוצה אין סוכן שהיקף ההפעילות
מססוכניה וכן לק
הפפעילות.
חיים וחיסכון אררוך טווח וברייאות
מעערך הסוכנים בביטוח ם
ה ושירות
חוזות מכירה
עות מערך מח
בבביטוח חיים מפעילה הקבבוצה את סוככניה באמצע
הקבוצה(,
שה )שהינם ללרוב עובדי ה
מסגרת המחווזות פועלים מפקחי רכיש
כנ זכר לעיל .במ
מתפקידם לפקח על פפעילות הסוככנים ובכלל זזה ייעוץ והככוונה לסוכני הביטוח
ם
שר
אש
ם.
תחת פיקוחם
שת
בשיעורים משתנים ,בבכסף או
ם
שולמות עמלוות
הסוכנים מש
עבבור שירותי התיווך של ה
ה בהיקף
אשר שיעור העמלה נקבעע בחלקו על פי המוצר ובבחלקו מותנה
שווה כסף ,כא
בש
ת תיק הביטווח שלו .נכון ללמועד הדוח ,לקבוצה
תים גם ברווחיות
סוכן ולעי ם
תפוקה של הס
הת
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שהיקף הפעיללות עימו עוללה על  10%בבכל אחד
וכן אין סוכן ש
איין תלות במי מסוכניה ן
תחומי הפעיללות.
מת
של מערך הסוככנים בביטוח חיים ותגמוללם ,ראה סעיף  3.5.2לעיל..
תיאור נוסף ש
לת
צרים הפיננסיים
מעערך הסוכנים בתחום המוצ
קים הינו שיוווק והפצה בבאמצעות
מנורה מבטחיים ניהול תיק
השיווק של מ
אחחד מערוצי ה
קבוצה.
חות פוטנציאלים לחברה עעל ידי סוכני ביטוח של הק
הפפניה של לקוח
 9.7.2שיוווק ביטוח חיים וביטוח מבבנה אגב מתןן הלוואות לדדיור
עלותם למכיירת פוליסות לביטוח
בנקים וסוכנויו ת ביטוח בבע
שרה עם ק
הקקבוצה התקש
סדרים שקבעע המפקח
ק ,בכפוף להס
מבנה אגב הללוואה לדיור בסניפי הבנק
חייים וביטוח מ
לעעניין זה.
 9.7.3סוככנויות ביטוח
בשליטתה .סוכנות ללהסדרים
ה
הדוח ,לקבוצה שלוש סווכנויות ביטווח
נככון למועד ה
טווח וכן
ביטוח החיים וחייסכון ארוך ט
ח
תחומי
פננסיוניים )סוככנות אורות  ,(,הפעילה בת
טוח בע"מ
סוכנות לביט
שומרה )סיני ס
תחום ביטוח בריאות ,וכן שתי סוכנויו ת בבעלות ש
בת
ח בתחום
תיווך לביטוח
סוכנות לביטוח ) (19889בע"מ( שעיסוקם בת
ת
שטוק
ואארנון את וינש
הבביטוח הכללי כמו גם בתחום הביטוח ההפנסיוני.
 9.8רכוש קבווע ומתקנים
9
שים לפעילות הקבוצה
 9.8.1להללן פירוט הנכסים המשמש
ם פנסיה ,המחוזות ,סוככנות אורות ושומרה,
שרדי הקבוצה ,למעט מננורה מבטחים
מש
חד ברחוב אללנבי בתל-אביב בשני מבנים צמודים בבבעלותה
בעיקר במתחם אח
ר
מררוכזים
מות ו 3 -חניונים תת
שטח מצטבר של כ 122,000 -מ"ר .אחדד המבנים הינו בן  17קומ
בש
במבנה וחלק יחסיי מוסכם
ה
קומות
מאכלסת לצררכיה כ 11 -ק
שר הקבוצה מ
קררקעיים ,כאש
בבעלות הקבוצה  2,5000מ"ר
ת
חרים.
ת גורמים אח
עלות ובחזקת
שאר המבנה בבע
ר
בחחניונים.
סים מאמצע שנת  .2012המבנה כוללו מנוהל
אשר מאוכלס
נוסספים במתחם כאמור ,א
משותפת )במיישרין או
מ ,בבעלות מ
באאמצעות חבררת ניהול ,חצרון חברה לההשקעות בע"מ
ת חברה,
הוא באמצעות
בעלי הבניין .החניון בבנייין מתופעל וומנוהל גם ה
בעעקיפין( ,של ב
ת משותפת של בעלי הבנייין כאמור.
חנניון אלנבי  115תל-אביב בע"מ ,בבעלות
ם ביטוח,
קבוצה שטח של כ 3,500 -מ"ר עבור מננורה מבטחים
החחל משנת  20011שוכרת הק
סף בשטח של כ1,600 -
שימוש האגף לביטוח כללי .בשנת  ,22012שכרה החברה מבנה נוס
לש
מ""ר ,עבור אגף מערכות מידדע.
מבנים הנ"ל ,בהם מועסקיים עובדי
מחוזות המצוויים מחוץ למ
לממנורה מבטחיים ביטוח  4מ
מבנה הנמצא בבעלות
של כ 600 -מ"ר( ממוקם במ
מחוז ירושלים )בשטח כולל ש
ז
הממחוזות.
סוכנויות( נמצא ,החל
מנטרי וחיים ס
חוז ת"א ,מחווז מרכז )אלמ
מננורה נכסים והשקעות .מח
ח של כ-
חם שברחוב אלנבי )בשטח
מססוף שנת  ,20012במבנה המרכזי של הקקבוצה במתח
ם במבנה
צא בראשון לצציון )בשטח של כ 1,750 -מ"ר( וממוקם
חוז דרום נמצ
 2,5000מ"ר( .מח
מצא במבנה שמנורה
מחוז צפון נמ
ם חיצוני .מ
שוכרת מגורם
חים ביטוח ש
שממנורה מבטח
חיפה.
שטח של כ 1,8000 -מ"ר( בח
ביטוח שוכרת מגוררם חיצוני )בש
ח
מבבטחים
המרכז )מבני משרדים
מחזיקה הקבוצה נככסי מקרקעיןן אחרים בעייקר באזור ה
ה
בננוסף,
חיצוניים.
קם לגורמים ח
וקקרקעות( ,המוושכרים בחלק
הממוקמים בברמת גן( ,בשטח כולל
מבטחים פנסיה שוכררת את משרדדי ההנהלה )ה
ם
מננורה
ת העסקיות ולשכות השיררות ממשכירי נכסים,
שלל כ 4,116-מ""ר ,ואת משררדי החטיבות
שכירות ותשלומים נלווים נוספפים עבור
ת
מ"ר ,בתמורה לדמי
של כ 1,771 -מ
שטח כולל ל
בש
את משרדי ההנהלה
מל שוכרת א
אחזקה וארנוונה .מנורה מבטחים גמ
חנניות ,דמי א
תשלומים
מי שכירות ות
טח כולל של כ 345 -מ"ר ,בתמורה לדמ
)ה ממוקמים בררמת גן( ,בשט
נללווים נוספים עבור חניות ,דמי אחזקה ווארנונה.
שרדים בן כ 2,000 -מ"ר )"בית סיני""( ברחוב
בבבעלות שומרה נדל"ן  1000%מבניין מש
מי ,וחלק
שימושה העצמ
את החברה לש
תח-תקווה .חללק מבית סינני משמש ת
הססיבים  13פת
 50%מבניין משרדים בין כ 3,000 -מ""ר )"בית
שית .כמו כן ,בבעלותה %
שכירות חופש
לש
מטה החברה וכן מחוז
שוומרה"( ברח' הסיבים  23פתח-תקווה .בחלק מבנייין זה יושב מ
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ת השנייה
מררכז של החבררה ,ושאר הבבניין מושכר בשכירות חופפשית .עם רווכש המחצית
הול הבית בידדי שומרה נדלל"ן.
תירים את ניה
חתמו הסכמי שיתוף המות
בבבית שומרה נח
חיפה של
מש את סניף ח
ת  ,2009נכס בבחיפה המשמ
שומרה נדל"ן ,במהלך שנת
בננוסף ,רכשה ש
של כ 250 -מ"רר.
החחברה וזאת בשטח כולל ש
ממשרדי סיני סוכנות
מש כחלק מ
טוח ,זכויות בנכס המשמ
בבבעלות סיני סוכנות לביט
לצרכיה ומשכירה חלק ממנו לסוכנים
ה
ת בו
לבביטוח בפתח תקווה והיא משתמשת
ש כמשרד
סיני סוכנות לביטוח בעללות מלאה בננכס המשמש
הקקשורים עמה .כמו כן ,לס
שרדי הרישום טרם בוצע ,,ואולם,
על הנכס ,עלל שמה במש
רישום הבעלות ע
ם
בחחדרה.
רשומה הערת אזהררה על הנכס.
ה
לזככותה
מכר לפיהם תרככוש נכס
חתמה מנורה מבטחים בי טוח על שני הסכמי ר
שנת  ,2011ח
בש
ת כ159 -
ברמת גן ,הכולל זכויות בנייהה בהיקף של כ 35 -אלפי מ"ר ,תמורת
ת
מקקרקעין
מע"מ והוצאות עעסקה נלוות ..בכוונת
מ
בתוספת הפררשי הצמדה למדד,
מייליוני ש"ח ,ב
מי ולשימוש תאגידים
שרדים בעיקר לשימוש עצמ
מבטחים ביטוח להקים מבנה מש
ם
מננורה
מדן ראשוני עעלות הקמת מבנה המשרדדים מוערכת בכ285 -
ה .על פי אומ
נוסספים בקבוצה
ספים.
מייליוני ש"ח נוס
כללי רכב בשימווש החברה
טוח צי הרכב שבשימושה ,אשר נכון לייום  31בדצמבר ,2012
בבבעלות מנורה מבטחים ביט
עומת כ 308 -כלי רכב בשנת  ;2011בנווסף ,למנורה מבטחים
עוומד על כ 325 -כלי רכב לע
תחילת השכירות ,לכל כלי
ת
ממועד
פננסיה הסכמי ליסינג לתקופה של עד  366חודשים ,מ
של כ 3.6 -מילייוני ש"ח
עומדים על סך ל
ם
שה .דמי הלייסינג לשנת 2012
הררכב שבשימוש
הסכום הצפוי לשנת  2013מסתכם לסך של  4.2מיליוני ש"ח )כוללל מע"מ(.
)כוולל מע"מ( וה
הסכמי ליסינגג לתקופה של עד  36חודדשים ,ממועדד תחילת
בטחים גמל ה
ם למנורה מב
גם
של כ0.3-
מדים על סך ש
שנת  2012עומ
מי הליסינג לש
שכירות ,לכל כלי הרכב שבבשימושה .דמ
הש
מייליוני ש"ח )ככולל מע"מ( ווהסכום הצפפוי לשנת  20013מסתכם ללסך של כ 00.3-מיליוני
ש "ח )כולל מע"מ(.
 9.8.1עלוות הרכוש הק
קבוע
צה ליום  31בבדצמבר  22012הינו כ-
הרכוש הקבוע שלל כלל הקבוצ
ש
תת של
עללותו המופחת
שנת 2012
מבר  .2011בש
מיליוני ש"ח לליום  31בדצמ
 4221מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 365 -מ
של כ 201 -מיליוני ש"ח
עומת סך ל
שקיעה החבררה כ 91 -מילליוני ש"ח בר כוש קבוע לע
הש
נוספים ראה באור  7לדוחות הכספיים.
ם
פרטים
שנת  .2011לפ
בש
 9.9עונתיות
9
 9.9.1ביטטוח חיים
סכון ארוך
ביטוח החיים וחס
ח
מיות ברוטו בבתחום
תפלגות הפרמ
מציגה את הת
לההלן טבלה המ
ש"ח(:
טוווח לפי רבעונים )באלפי ש

ררבעון ראשון
ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש
ררבעון רביעי

נתונים לשנת 20122
באלפי ש"ח
429,190
444,123

%
24%
25%

נתונים לשנת 2011
באלפי ש"ח
404,144
409,977

%
24%
24%

442,767
483,989

25%
27%

436,269
430,512

26%
26%

ססה"כ

1,800,069

100%

1,680,902

100%

מת מגמה של גידול בדמי ביטוח ברבבעון הרביעי של השנה ,וזאת ,בין
בדדרך כלל ,קיימ
שבות על בסייס שנתי.
ת את הטבות המס המחוש
הייתר ,כתוצאה מרצון המבווטחים למצות
חל משנת
העתידיים בתחום הח
ם
הגגידול ברבעון האחרון של שנת  ,2012ננובע מהשינוייים
עיל.
 ,20113כאמור בסעיף  3.1.5לע
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 9.9.2קרננות פנסיה
ת ,קיימים
כככלל ,לא קיימת עונתיות בבגביית דמי ה גמולים לקרננות הפנסיה .יחד עם זאת
תר ,וזאת,
קף דמי הגמוללים גבוה יות
המשתנים משנה לשנ ה ,שבהם היק
ם
מים,
חוודשים מסוימ
סיקים לעובדיים ואשר
על ידי המעס
תשלומים חד-פעמיים אשרר משולמים ע
בעעיקר ,לאור ת
ם .יצוין ,כי העעונתיות הקיימת אצל לקוחות מנורה מבטחים
מופרשים דמי גמולים
ם
בגגינם
אשר משפיעעה על כמות העובדים בבאותם הענפים אינה
פננסיה בענפים מסוימים ,א
ה.
מי הגמולים בבחודשי השנה
על התפלגות דמ
בצורה מהותית ל
ה
שפיעה
מש
לההלן התפלגות דמי גמולים רבעוניים:
החדשה
ה
ממבטחים
2012
באלפי ש"ח
ררבעון ראשון 1,213,276
1,382,815
ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש
1,487,139
ררבעון רביעי

1,558,443

ססה"כ

5,641,673

מה
ממבטחים משלימ
2012
באלפי ש"ח
ררבעון ראשון 24,178
20,104
ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש
20,959
ררבעון רביעי

25,027

ססה"כ

90,268

%
22%
25%

2011
באלפי ש"ח
1,076,551
1,180,634

%
22%
24%

26%
28%

1,298,726
1,348,523

26%
27%

100%

4,904,434

100%

%
27%
22%

2011
באלפי ש"ח
19,512
15,700

%
27%
22%

23%
28%

16,604
19,808

24%
28%

100%

71,624

100%

 9.9.3קופפות גמל
העמיתים
מסוימת ,שכן חלק גדול מהפקדות ה
התחום מתאפיינת בעונתיות מ
ם
פעעילות
טבות המס .עעם זאת,
קר( מתבצע לקראת סוף השנה לצוררך מיצוי הט
)עצצמאים בעיק
הוא נמוך
תחום הפעילוות בקבוצה ה
שיעור שמהוווים עמיתים עצמאיים מככלל עמיתי ת
הש
יחחסית.
ת.
בכל התחומים ללעניין תביעות
ת עונתיות ל
צה לא מצאה כי מתקיימת
יצ וין ,כי הקבוצ
 9.9.4ביטטוח כללי
ח
מיות ברוטו בבמגזר
תפלגות הפרמ
מציגה את הת
לההלן טבלה המ
הביטוח הכללי לפי רבעונים
)באאלפי ש"ח(:
נתונים לשנת 20122
באלפי ש"ח

%

נתונים לשנת 2011
באלפי ש"ח

%

ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש
ררבעון רביעי

773,809
590,283

31%
23%

691,299
528,193

31%
23%

613,573
558,266

24%
22%

571,532
519,613

24%
22%

ססה"כ

2,535,931

100%

2,310,637

100%

ררבעון
רראשון

א 148 -

תר ,וזאת בשלל נטייתם
שמת ברבעון ההראשון היא הגדולה ביות
הפרמיה הנרש
בבביטוח כללי ה
ת השנה.
חיהם )רכב חוובה ,רכב רכוש ,חבויות וררכוש( בתחילת
שלל עסקים לחדדש את ביטוח
ההשפעה של עונתיות
מווסת את ה
שטרם חלפו מ
עתודה לסיכונים ש
ה
מנגנון
בבביטוח כללי מ
הממחזור על הרוווח.
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 9.9.5ביטטוח בריאות
תחום ביטוח בריאות ,לפי רבעונים
מציגה את התפלגות הפרמייות ברוטו בת
לההלן טבלה המ
)באאלפי ש"ח(:

ררבעון ראשון
ררבעון שני
ררבעון שלישי
ררבעון רביעי

נתונים לשנת 2012
באלפי ש"ח
107,042
102,313
106,593
118,895

%
25%
24%
25%
27%

לשנת 2011
ת
נתונים
באלפי ש"ח
89,360
86,387
95,585
98,852

%
24%
23%
26%
27%

ססה"כ

434,843

100%

370,184

100%

ת לקראת
הגגידול בפרמיות ,ברבעון הרביעי ,נובע מהפקת פולייסות קולקטייביות גדולות
ההשפעה של עונתיות
מווסת את ה
שטרם חלפו מ
סווף השנה .מנגנון העתודה לסיכונים ש
הממחזור על הרוווח.
 9.1נכסים לאא מוחשיים
10
חים ,שנרשמוו בפנקס
בבעלות ככמה מהחברות בקבוצה מספר מאגר י מידע נפרדדים ,מאובטח
החברות ,לפי הענייין .והכל
ת
אותן
מאגרי הממידע ,הנוגעיים בעיקר ללקוחות ,עובבדי וספקי א
בהתאם ללהוראות חוק הגנת הפרטייות ,התשמ" א ;1981-כמפורט בסעיף  9.22.3לעיל.
הקבוצה ממנהלת פעילות אבטחת מיידע בליווי חבברה חיצונית ויועצים נוספפים ,על מנת להבטיח
ם חייבים
ספים שאינם
לאוספי נתונים נוס
י
שומים הנ"ל וכן
הגנה נאוותה למאגרי המידע הרש
קח לעניין
הנחיות המפק
חוק הגנת הפ רטיות ,התשמ"א 1981-וה
בהתאם להוראות ח
ם
ברישום ,ווזאת
אבטחת ממידע.
טחים" ו" -שומרה" .לקבוצצה ישנם מספפר סימני
בשמות המותג "מנורה מבט
הקבוצה ממשתמשת ש
הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר וביניהם "-מבטחים""" ,מנורה",
ם
שומים אצל ררשם
מסחר רש
משפחה ישראלית" ועוד .לפרטיים בדבר
ה
שומרה חברה לביטוח בע""מ -
"מנורה ממבטחים"" ,ש
אה באור  5בדדוחות הכספייים.
נכסים לאא מוחשיים רא
 9.10.1מעררכות מידע
אותה לצורך התפעול
הקקבוצה משקיעה סכומים ניכרים במעררכות המידע ,המשמשות א
ת החברה
פים של עסקייה .דרישות ררגולציה ושינויים עסקיים מחייבים את
וההניהול השוטפ
השוטף של עסקיה .בשננת 2012
שב ,ולהתאיימן לניהול ה
ערכות המחש
שדרג את מע
לש
האמורות ,לעומת סך של 127
,
תוח המערכוות
שקיעה החבררה  170מיליווני ש"ח בפית
הש
שנת .2011
מייליוני ש"ח בש
מעערכת "טופז"
ת לניהול ותפפעול מוצרי בביטוח חיים .המערכת
הינה מערכת מידע מרכזית
מעערכת טופז ה
סוף שנת  ,2009החלה
חיים .נכון לס
אגף ביטוח ח
לשמש ככלי המרכזי בתפעול א
ש
מייועדת
באמצעות מערכת זו .הקבוצה
ת
חריגים בודדיים(
צריה )למעט ח
החחברה להפיק את כלל מוצ
מיליוני ש"ח בבשנת  2012ללעומת כ-
מממשיכה בפיתווח המערכת והשקיעה סךך של כ 15 -מ
ש"ח בשנת .2011
 118מיליוני ח
עלל בסיס פיתוח מערכת בייטוח חיים ,פפותחה מערככת תואמת ללניהול ותפעוול מוצרי
מיכונית אחידה לכל מוצררי תחום
המהלך היא יצירת פלטפורמה מ
ך
מטרת
פננסיה וגמל .מ
חיסכון לטווח ארוך .מהלךך זה יאפשר איחוד תפעולי עתידי שלל התחום
ביטטוח חיים וח
תונים ופיתוח מודולים
פיתוח המערככת כאמור ,כללל פרויקט טוופז הסבת נת
הננ"ל .בנוסף לפ
המערכת הוככנסה לתפעולל מבצעי בחוודש אוגוסט  .2006במהלךך השנים
נללווים רבים .ה
ח ובשנת
ת  2012הושקעו כ 6.88 -מיליוני ש"ח
מערכת .בשנת
מודולים נוספים למ
ם
פו תחו
ש"ח.
 20111סך של כ 7.3 -מיליוני ש
ת אחרות
אנס" בנוגע למערכות טוופז ומערכות
חברת "ספייא
לפפרטים בדבר הסכם עם ח
אה סעיף  3.9לעיל.
בעזרת סאפיינס ,רא
ת
שפפותחו
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 9.10.2אבטטחת מידע
המידע לשמירת מידע
חום אבטחת ה
ם רבים בתח
קיעה משאבים
מבטחים ביטוח משק
ם
מננורה
פררטי ורגיש שללה ושל לקוחוותיה ,ובכלל זה ,בהתאם ללהוראות הדיין ודרישות הררגולציה.
נושא האבטחה בבמערכות
א
סקרי אבטחה ,שיפור
הההשקעה כוללת ביצוע סקררי סיכונים ,ס
מעקב ואוטווריזציה ,פרוייקט הפרדת רשתות,
רכישת כלים שונים לביצוע מ
ת
החחברה,
פררויקט  SIMועוד.
שנת  2012וכ 3..3 -מיליוני ש""ח בשנת
ההשקעה בנושא זה ,כ 6.9 -מיליונני ש"ח ב ת
ה
סהה"כ
.20111
 9.1הליכים מ שפטיים
11
הקבוצה ההינה צד להלליכים משפטיים ,ובכלל זהה תביעות ביטוחיות ,תביעות ספקים ותביעות
הקבוצה.
העסקים הרגיל של ה
ם
מהלך
עת ובין כנתבעעת( ,והכל במ
בנושאים שונים נוספים )בין כתובע
אה באור  39לדוחות
לתיאור ההליכים משפטיים מהותייים ,ובכלל ז ה תובענות ייצוגיות ,רא
הכספיים.
 9.1מימון
12
מצעים עצמיי ם ,באשראי בבנקאי ובאשרראי חוץ בנקא
פעילותה באמ
הקבוצה ,ממממנת את פ
אי.
 9.12.1הלווואות הקבוצה ושיעורי הרריבית
ש ייחודי
אשר אינן מיועדות לשימוש
הממוצעת עלל הלוואות א
עור הריבית ה
להללן פירוט שיע
ת אשראי
בידדי הקבוצה ,בפילוח של אשראי לזמ ן קצר ואשרראי לזמן אררוך ממקורות
עד לשנת :20012
משנת  2010ע
אשר היו בתוקף מ
בנקאיים ר
בנקקאיים וחוץ ב
הלוואות לזמן קצר
31
בדצמבר
2012
ממקורות
בבנקאיים
צצמודים

-

הלוואות לזמן ארוך

31
בדצמבר
2011

-

31
בדצמבר
2012

9,682

31
בדצמבר
2011

19,088

שיעור ממוצע
31
בדצמבר
2012

6.60%

31
בדצמבר
2011

6.60%

ממקורות
בבנקאיים לא
צצמודים

-

2,498

21,875

31,250

6.60%

6.60%

ממקורות
אאחרים

-

-

1,742,577

1,899,494

4.41%

4.46%

שיעור
ש
מממוצע

-

-

4.48%

4.52%

4.48%

4.52%

ספיים.
בעעניין זה ,ראה גם באור  25לדוחות הכס
לקקבוצה מסגרוות אשראי בבנקים בסך כ 3,744 -מילליוני ש"ח ,נככון ליום  31בדצמבר
ת אשראי
 .20112מתוך מסגרות האשראי של הקבבוצה ,כמפוררט לעיל ,מווקצה מסגרת
לעומת  3,622.7מילליוני ש"ח
ת
טוח בסך כ 3,4002 -מיליוני ש"ח,
מבטחים ביט
לטטובת מנורה מ
מפעילות ההשקעות השוטפת
ת
חלק
ת ,עבור פעילות בנגזרות פיננסיות כח
שנה הקודמת
בש
ם בקבוצה ,נככון למועד פרסום הדוח ,מסגרות
בנוסף ,קיימות בתאגידים
שלל הקבוצה .ב
ם בהיקף של עד כ 56 -מילליוני ש"ח.
לפפעילות שוטפת בחשבונות בנקים שונים
אי לטובת מנוורה מבטחים פיננסים בבננקים .מנורה מבטחים
סגרות אשרא
לקקבוצה אין מס
מצטבר של כ 22 -מיליונני ש"ח נכון ליום 31
פינננסים נטלה הלוואות מבבנקים בסך מ
בדדצמבר .2012
טווח קצר
אי ספקים לט
מקבלת אשרא
סגרת פעילותהה השוטפת ,מ
מבטחים פנסיה ,במס
ם
מננורה
מהותי.
בההיקף שאינו מ
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 9.12.2גיוססי הון
חברה בת בבעעלות מלאה  -מנורה
חברה בת שלל החברה( ,ח
לממנורה מבטחיים ביטוח )ח
צעות הנפקת כתבי התחייבבות אשר
קמה לצורך גי וס הון באמצ
הון ,אשר הוק
מבבטחים גיוס ה
ת נדחים
תבי התחייבות
חים ביטוח ,ווזאת כנגד כת
תממורתם תופקד במלואה במנורה מבטח
הון.
טחים ביטוח .בבשנת  2012ההקבוצה לא בביצעה גיוסי ה
שלל מנורה מבט
 9.12.3כתבבי התחייבות נדחים המהוווים הון משנני במנורה מבבטחים ביטוח
סחירים ולא סחיריים( אשר
ם
ספים )
ת נדחים נוס
תבי התחייבות
בממנורה מבטחיים ביטוח כת
של כתבי
שקיעים מוסדדיים ובהנפקוות ציבוריות .הסך הכולל ש
גוייסו בהנפקות פרטיות למש
תוכם סך
ש"ח ,אשר מת
במנורה מבטחים בייטוח הוא  857,031אלפי ש
ה
הההתחייבות הנדחים
הון משני
שני נחות וסך של  201,654המהווים ה
הווים הון מש
שלל  407,682אללפי ש"ח המה
מוורכב.
נוספים ראה באור  255לדוחות ה כספיים.
ם
לפפרטים
 9.1דירוג ודיררוג אשראי
13
צה נכון למועעד דוח זה:
להלן דירווגי אגרות החוב של הקבוצ
סדרה א' וסדדרה ב'( של ההחברה מדורגגות על ידי מדרוג בדירוג של Aa3
תעודות הההתחייבות )ס
מחודש דצמבר .(2 012
ש
עם אופק יציב )אישור דירוג
קו על ידי
התחייבות אשר הונפק
ת
תבי
חים של מנוררה מבטחים בביטוח )הן כת
תחייבות הנדח
כתבי ההת
הונפקו על ידדי מנורה
חייבות )סדרה א'( ,אשר ה
ביטוח )סדרה  (1והן כתבי התח
ח
מנורה מבבטחים
יציב )דוח מעקבב מעודכן
עם אופק ב
מבטחים גגיוס הון( מדורגים על ידי מדרוג בדירווג של  Aa3ע
מחודש דצצמבר .(2012
מנורה מבטחים גיווס הון ומוגדררים כהון
ה
אשר הונפקו על ידי
נדחים )סדרה ב'( א
ם
כתבי התחחייבות
של  A1עם אוופק יציב
מנורה מבטחים בייטוח ,מדורגיים על ידי מדדרוג בדירוג ש
ה
משני מוררכב של
מבר .(2012
)דוח דירוגג מחודש דצמ
לדוח הדירקטורי ון.
סעיף  8.3ח
לפרטים נ וספים ראה ס
סיה ,וזאת
מבטחים פנס
הניהול של מנורה מ
ל
איכות
סמה מידרוג ,דירוג בדבר א
בחודש מררס  ,2012פרס
חברה הנ"ל ,ככמו גם את ייכולותיה
האנושי וחוזקה הפ יננסי של הח
י
על ידי בחחינת איכות ההון
הסיכונים אליהם חשוופים עמיתי ""מבטחים
ם
את
לנהל את הסיכונים אלליהם היא עצמה חשופה וא
החדשה".
 - MQ1מבין סולם בן חמש דרגות
את הדירוג הגבבוה ביותר 1-
לחברה המנהלת ת
ה
מידרוג העעניקה
.(Investm
ment Managger Quality
מנהלת של גופי השקעה וחיסככון )y Rating
ת
דירוג של חברה
ת הדירוג הגבבוה ביותר  - FR1 -מבין סולם בן
מידרוג ל"מבטחים החדשה" את
ג
בנוסף ,העעניקה
משקף את העעובדה כי
 .(Pension Fדירוג  FR1מ
Fund Rating
חמש דרגוות לדירוג קררנות פנסיה )g
הסיכונים
מאוד ורמת ה
שענת על גופפים המוערכיים כבעלי איככות גבוהה מ
לדעת מידדרוג הקרן נש
מאוד.
ם המגולמים בה נמוכים מ
הספציפיים
 9.1סיכונים ססביבתיים ודררכי ניהולם
14
מסויימים
יכונים סביבתיים מ
ם
מחד ,ס
סביבתיים בשני אופני ם מרכזיים .מ
ם
שופה לסיכוננים
החברה חש
ם ביטוח,
הנמכרים על ידי מנורה מבטחים
ם
ם סיכון המככוסה על ידי ביטוחי חבוויות
הינם גורם
שנגרם מאירוע פתאומי .אמצעיי הפחתה
ם
מקצועית כתוצאה מזזיהום
ת
לדוגמא נזזקי גוף ואחרריות
אחרים ,ובכלללם החרגות ,,העברת
לסיכון זהה דומים לאללו המתייחסיים לסיכונים ביטוחיים א
סביבתיים
סיכון למבבטחי משנה ופיזור התיק הביטוחי .מאידך ,החבברה חשופה לסיכונים ס
השפעה עקיפה של סיכוננים אלו על שווי נכסים סחירים שבבבעלותה
ת ,כלומר לה
בהשקעות
ויכולת הפפירעון של לווים.
או צפויה להיות להם
שר יש להם א
ם ישירים אש
קיימים סיכוננים סביבתיים
לחברה וללקבוצה לא ק
תן בסעיף  28לתוספת
הדין ,כהגדרת
התאגיד .כמו ככן ,לא קיימו ת להוראות ה
השפעה ממהותית על ה
הראשונה לתקנות ניירות ערך )פררטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,תשככ"ט1969-
השלכות ממהותיות על פעילות התאגיד.
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שורים עם
הותיים הקש
או מנהליים מה
מים הליכים משפטיים ו
דוח זה לא קיימ
בנוסף ,נככון למועד ח
וכן לא היה הלייך כאמור
הינו צד להם ,ן
שא משרה בככירה בה ו
החברה או נוש
איכות הססביבה ,אשר ה
למועד פרסום דוח זה.
ד
תיים בשנה שקדמה
אשר הסת
 9.1מיסוי
15
ספיים.
 22לדוחות הכס
לתיאור נוושא המיסוי רראה באור 2
16
 9.1יעדים ואססטרטגיה עסקית
אי לגבי העתייד ,ועלול
המידע הממובא להלן הינו מידע צופפה פני עתיד ,וככזה ,המידדע איננו וודא
מידע הקיים בקבוצה
המידע הצופהה פני עתיד מבוסס על מ
תממש ,כולו או חלקו .ה
שלא להת
התוצאות
אריך הדוח .ה
או כוונות שללה נכון לתא
של הקבוצה א
בתאריך ההדוח ,וכולל הערכות ל
מידע זה,
משתמעות ממ
מוערכות או מ
באופן מהותי מן ההתוצאות המ
ן
שויות להיות שונות
בפועל עש
סעיף  11להלןן.
שינויים שיחולו בגורמי הסיכון ההמפורטים בס
ם
בין היתר ,בשל
 9.16.1אסטטרטגיה
קי ביטוח
מקבל ביטוי בעסק
ל
צה תלויה בעייקרה בתשוא ות שוק ההוןן .הדבר
רוווחיות הקבוצ
שנת  (2003וכן בבפוליסות
שואה )לעניין פוליסות שהופקו עד ת
כלללי וביטוח חיים תלוי תש
האמורה,
על מנת למתן את התלות ה
ת תשואה .ל
אה וקופות גגמל מבטיחות
מבבטיחות תשוא
שוקדת על פיתוח עוגנים עסקקיים נוספים שאינם תלוייים ,לפחות ללא באופן
ת
הקקבוצה
הקבוצה בשנת  2004לרכישת קרןן הפנסיה
ה
בתשואות שוק ההון .כך פפעלה
מוובהק וישיר ,ב
מעבר לחשיב ותה לסינרגייה של פעיללות הקבוצה בתחום
שה ,אשר מ
מבבטחים החדש
ה ,אינם מוש
סיוניים ,פעיללותה ,וממיללא תוצאותיה
הממוצרים הפנס
שפעים באופןן מובהק
היקף דמי
העמיתים הנגזרים מה
ם
שוק ההון ,אלא מהכנסותיה בבגין ניהול נככסי
תשואות ק
מת
המשך פיתוח פעילות
סים שנצברו .בנוסף ,הקקבוצה פעלה ופועלת לה
הגגמולים והנכס
שאף ,ככל
כזרוע הנדל"ן של הקבוצה .בהמשך לאמור ,הקבוצה תש
ע
מבטחים נדל"ן
ם
מננורה
ת ,לפתח פעילויות נוספוות ולעבות פפעילויות
הנניתן ,ובהתקייים הזדמנויוות מתאימות
אות שוק ההוון.
מובהק בתשוא
שרין ובאופן מ
תלויות במיש
קייימות שאינן ת
ארוך טווח
חום ביטוח חיים וחיסכון א
 9.16.2אסטטרטגיה בתח
ביטוח חיים
 9.16.22.1ענף ב
טוח חיים:
הקבוצה בביט
טרטגיה של ה
האסט
חסים הוגנת עם קהל
השירות ומערכות הבקרה וניהוול מערכת יח
ת
שיפור
 .1ש
ללקוחות הקבוצה.
קוד במכירת מוצרים
חיים תוך מיק
שמירה על רווחיות פעיללות ביטוח ח
 .2ש
בעלי שיעור ררווח גבוה כגוון פוליסות ריסק וכיסויים נוספים.
ב
קף ביטולי פווליסות ופדיוננות.
לקוחות הקבוצה תווך צמצום היק
ת
שימור
 .3ש
החיסכון ארווך הטווח
הרחבת נתח השוק של הקקבוצה במוצרי הביטוח וה
 .4ה
ובפרט לאוכלוסיית
ט
קוחות
 Tלכלל הלק
TOP FINAN
ומוצרי NCE
ת "הגיל
השלישי".
ה
צרים חדשים בתחום ביטווח החיים תווך מתן מענה
פתרונות ומוצ
 .5פ
ה מתקדם
טחים .שימור מעמדה של הקבוצה
ללמגמות התחרות בשוק וללצרכי המבוט
תא.
ביטוח במוצרים נללווים למשכנת
ח
בתחום
ב
מטרות אלה הינה:
ת
שהקבוצה נוקטת כדי להשיג
ה
הפעיללות
חסים עם סוכני החברה וולקוחותיה בבאמצעות
השירות ומערך היח
ת
שיפור
 .1ש
ומדידה של תהליכיי השירות ,בבחינה וייעול של תהליכי העבודה
ה
בקרה
ב
והטמעה אפקטיבית של מעערכות מידע מתקדמות לניהול פוליסות ביטוח
חיים והסכמי פנסיה.
ח
חטיבות השוננות של הקבבוצה למינוף מכירות
מקסום הסינררגיה בין הח
 .2מ
ה ובניהול
חדשות בתחום ,תוך שימווש ביתרונות הקבוצה בתחום הפנסיה
ח
נכסים.
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ם חדשים,
הרחבת מכירוות ביטוח חייים על ידי גיוס סוכנים ,פייתוח מוצרים
 .3ה
שי.
סכון הטהור ווהגיל השליש
בפרט בתחום הריסק ,החיס
ב
מהלכים לשימור הללקוחות תוך מתן מענה ללטיפול בכספיים בתום
ם
ביצוע
 .4ב
חובות של לקווחות.
תי ומוסדר בח
תקופת הביטוח והחיסכון ווטיפול שיטת
ת
אגף לביטוח חיים על ידי גיוס כוח אדדם מוביל
של הנהלת הא
התמקצעות ש
 .5ה
טוח חיים
הלים את מעררך הידע בביט
טתי של המנה
מקצועי ושיט
בענף ולימוד מ
ב
וכן שיפור מיומנויות ניהולליות.
שכנתא לסביבבת התחרות בבשוק תוך שמירה על
מוצר ביטוח המש
ר
התאמת
 .6ה
ה.
ררווחיות גבוהה
קרנות פנסיה
 9.16.22.2ענף ק
להיות גורם מובייל בשוק
ת
החברה הינו
ה
ח של
היעד האסטרטגי ארוך הטווח
ד
א מספק
ט באיכות השירות והמומחיות שהוא
הטווח הבולט
סכון ארוך ה
החיס
חתירה לרווח יות גבוהה .בבמסגרת יעד אסטרטגי זה ,החברה
ללקוחותיו ,תוך ח
בקרנות הפנסיה ,שימור תיק הפנסיה
ת
טחים
תפעל להרחבת מעגל המבוט
ל
ה ומינוף
מירה על רוווחיות נאותה
שים תוך שמ
עסקים חדש
ם ,כניסה לע
הקיים
טוח ומנורה מבטחים
חברות שבקב וצה )מנורה מבטחים ביט
הסינרגיה עם הח
והחברות שבשליטתן((.
ת
סים
פיננס
ם  -רובד
על ארבעה רבבדים עיקריים
המפה האסטרטגית של החברהה מבוססת ע
ה
סי ,רובד הלקוחות ,רובד ההתהליכים ורוובד הלמידה ווהחדשנות.
פיננס
תח השוק
תיק הפנסיה ,נת
הרובד הפיננסי מתייחס ליעדיים של רווחיוות ,שווי ק
סים ,נתח השווק בגבייה וח לקה בערוצי ההפצה.
בנכס
החברה -
עלי עניין" העעיקריים של ה
שה סוגי "בע
רובד הלקוחות מתייחס לחמיש
הסוכנים והבנקים .היעדים
ם
עסיקים ,ארגגוני העובדים,
המבווטחים ,המע
המתיייחסים לרובד זה כוללים  -רמת שירות ,תשואות עעל הנכסים ,מתן ערך
ספי הלקוחות וכד'.
תחרים ,אמינוות בניהול כס
מוסף על פני המת
ף
ת ,שיווק
אים  -טכנוללוגיה ,שירות
רובד התהליכים מתייחס לההיבטים הבא
לרובד זה כוללים  -תמהיל
ד
ומכיררות ,מוצרים ורגולציה .ההיעדים המתיייחסים
ת כוללת,
מעה של תפייסה שיווקית
מוצררים העונה לצרכי הלקוח  ,בנייה והטמ
מול לקוח
פלטפורמות מכירה ושיוווק ישירות מ
ת
ח
תהלייכי מכירה חדדשניים ,פיתוח
ארגוני תומך סינרגיה,
שירות פנים א
מותאם לערוצצי ההפצה ,ש
הקצה ,שירות המ
ה
תפעוליות תומכות ייעעול ואמינות וכד'.
ת
מערככות
של מצויינות בשירות,
חדשנות מתיייחס למומחיוות ,תרבות ש
רובד הלמידה והח
ת ארגונית וככד'.
שיפור תהליכי בקרה ,התייעלות
להשגגת היעדים האמורים ,תפעעל החברה ,בבין היתר ,להררחבת מתן השירותים
מנהלים תוך מתן פתרונות
ם
טוחי
סיוניים ,בשיררותי ניהול הסדר ובביט
הפנס
הסינרגיה הקייים בקבוצה.
ש פוטנציאל ה
כולליים לצורכי הללקוח ומימוש
טחים בקרנות הפנסיה ,תפפעל החברה ללמיקסום
במסגגרת הרחבת מעגל המבוט
המעסיקים הקיימים לקרנות
ם
מקרב
ב
טרפים
טחים המצט
פוטנציאל המבוט
שבניהולה ולמוצרים נוספים של הקבוצה .בננוסף ,תמשיךך החברה
ה
סיה
הפנס
טחים ביטוח ,לשם הרחבבת מעגל
בעריכת קורסי פנסיה לסוכניי מנורה מבט
הביטוח.
צעות סוכני ה
שים לקרנות ההפנסיה באמצ
טרפים החדש
המצט
שפעת הסדרי פנסיית
כניסת הבנקים ללתחום הייע וץ הפנסיוני והמשך הש
ת
סכון פנסיוני ארוך טווח במסלול
מאפשרת חיס
בה ,בשילוב החקיקה המ
החוב
מבוטחים
בתי בלבד ,פפותחת בפניי קרנות הפננסיה אפשרוות לצירוף מ
הקצב
ת החברה
ם בעבר בקררנות פנסיה .משכך פועלת
חדשיים ,אשר לא היו מבוטחים
צעות ערוצי ההפצה הש ונים מול אווכלוסייה גדוולה שהצטרפפה בעבר
באמצ
של מוצרי
בכובעם כיצרנים ש
ם
צרים שנוהלו בידי התאגיידים הבנקאייים,
למוצ
לתגמולים ולפיצויים וקרנות
ם
גמל
ל
חיסככון ארוך טווח )ניהול קופות
הכלים )ידע ומוצר(,
קשר זה פועעלת החברה להקניית ה
השתלמות( .בהק

א 154 -

השינויים
הטוב ביותר עם ה
ב
פשרו למתווככים הרלבנטייים להתמודד באופן
שיאפ
את הפתרון האוופטימאלי עבבורו.
ויעניקו לצרכן ת
המידע אינו ודאי לגבי
תיד ,וככזה ,ה
עיל הינו מידעע צופה פני עת
המידדע המובא לע
קו .המידע הצצופה פני עתידד מבוסס
העתייד ,ועלול שלא להתממש ,כולו או חלק
תאריך הדוח ,וכולל הערככות של הקבבוצה או
מידע הקיים בקבוצה בת
על מ
ת שונות
נכון לתאריך הדדוח .התוצאות בפועל עעשויות להיות
ן
כוונות שלה
ממידע זה ,בבין היתר,
מוערכות או משתמעות מ
פן מהותי מן התוצאות המ
באופ
חולו בגורמי ההסיכון המפוררטים לעיל.
בשל שינויים שיח
הגמל
 9.16.22.3ענף ה
תח השוק
שמירה והגדלת נת
ה
היעדדים האסטרטגגים של ענף הגמל בקבוצה הם:
שמירה על רווחיות ואף הגדלתה,
הקבוצה בכל תחומי הפעעילות ,תוך ש
של ה
ה וניסיון
מיצוב החברה כגגוף מנהל אייכותי ,דומינננטי ,מקצועי ,בעל עוצמה
ב
תפעולית,
ארוך טווח ,מצויינות בהשקעעות של הקופפות ,שיפור היעילות הת
תי העומד לררשות הלקוחוות ,מצוינות בשירות,
ניהול סל קופות מגוון ואיכות
ל
של הקבוצה לתחום קופוות הגמל
מינוף כוחה הטכנולוגי ויכולוות השיווק ש
ף
הבקרה.
והגברת תהליכי ה
 9.16.3אסטטרטגיה בביט
טוח כללי
 ,14%והיא
שוק של כ% -
ח ,הגיעה הקבבוצה לנתח ש
נכון למועד הדוח
הביטוח הכללי ,ן
ח
תחום
בת
שנת 2012
מדה כמבטח השלישי בגודדלו בתחום הביטוח הכלליי .המיקוד בש
שוומרת על מעמ
הכללי ,בין הייתר ,תוך
טח השלישי בבגודלו בתחוום הביטוח ה
מעמדה כמבט
יה יה בשימור מ
סקים גדולים ..כמו כן
של שומרה ווהגדלת נתח השוק בעס
יכולותיה ואיכותה ש
ה
ניצצול
שונים ושיפורר שיעור
תיימשך מדיניות שיפור פיזור תיק ההביטוח בין הענפים הש
מהגדלת כמות הסוככנים העובדים עימה,
ת
תגיע
הררווחיות .צמיחת הקבוצה בתחום זה ת
הפסדיים לאורך זמןן .בתחום הטיפול בתביעעות תמשיך הקבוצה
ם
תווך ניפוי סוכנים
ת לייעול
מוש במערכות ממחושבות
לההתמקד בשיררות יעיל למבבוטחים תוך הרחבת השימ
מול ספקים.
הטטיפול בתביעוות ובעבודה מ
טוח רכב חובהה
תחום פעילות ביט
ם
9.16.33.1
המבוגרים
של הנהגים ה
בתחוום זה מתכווונת הקבוצה להתמקד בפפלח השוק ש
חיות בתחום .המודל התעעריפי של
כוונה לשמר ולשפפר את הרווח
ה
יותר ,מתוך
,
מנעות מביטווחים קבוצתייים ,בהם
מטרה זו .ההימ
צורך השגת מ
הקבווצה מכוון לצ
שיעורי הרווחיות מוטלים בספפק ,תימשך.
ש
טוח רכב רכוש
תחום פעילות ביט
ם
9.16.33.2
מנתח השוק הכלללי שלה,
ח
רכוש גבוה
ש
הקבוצה בתחוום רכב
נתח השוק של ה
טרטגיית הקבבוצה לשנים הבאות היא לשמור על נתח זה ,תוךך הקפדה
ואסט
ושיפור התוצאות החיתומיות.
כללי אחר
9.16.33.3
י
תחום ביטוח
ם
תחום פעילות ביט
ם
טוח רכוש
חום הרכוש נמוך מנתח השוק הכללי שלה,
נתח השוק של הקבוצה בתח
ה.
טרטגיית הקבוצה לשנים ההבאות היא להגדיל נתח זה
ואסט
הפתרונות
הקבווצה תתמקד במקסום ההגישה שלה ללקוחות ,בבאמצעות ה
ה.
השוננים הקיימים בקבוצה ,על מנת לצמוח בבפלח שוק זה
טוח חבויות
תחום פעילות ביט
ם
בתיק ביטוח החבבויות של
ק
חי הדירקטוררים ,ימשיכו להוות מוצר מרכזי
ביטוח
ה.
חי שוק ספציפיים בענף זה
הקבווצה ,תוך מינווף התמחות ההקבוצה בפלח
להציע פתרון ביטווחי מקיף
ע
קבוצה
ם תמשיך הק
באשר לענפי החבבויות האחרים
חבויות.
למבווטחים ,שיכלוול ביטוחי רכ וש וביטוחי ח
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חום ביטוח ברריאות
 9.16.4אסטטרטגיה בתח
תי בשוק
חקן משמעות
טגי של הקבווצה בביטוח בריאות הוא להיות שח
הייעד האסטרט
ביטטוחי הבריאות הפרטיים.
בוצה נוקטת כדי להשיג יעעד זה הינה:
הפפעילות שהקב
 .1פפיתוח מוצריים חדשים בתחום הברריאות תוך מענה מתקדדם לצרכי ה
הלקוחות
להתפתחויות בתחום הרפפואה בארץ ובבעולם.
ת
ול
ח מקצועי
כוח אדם מוביל בענף ופיתוח
התחום ועובדיו על ידי גיוס ח
ם
 .2ההתמקצעות הנהלת
כח האדם הקיים.
ונניהולי של ח
עם הסוכנים
מקת הקשר ע
השירות ללקוחות וללסוכנים והעמ
ת
 .3ש
שיפור
מקצועיות
חיות של הסווכנים והעובדדים באמצעות הדרכות מ
שיפור המקצוועיות והמומח
 .4ש
שנה.
בבמהלך כל הש
סוכנים חדשיים והרחבת הפעילות שלל סוכנים
על ידי גיוס ס
מערך המכירות ע
ך
 .5ההרחבת
קקיימים למכיררות בריאות.
 .6יצצירת
ת.
אחרים בקבוצצה על מנת ללמנף את מוצרים הבריאות
סינרגיה עם אגפים א
ה
תחום הפיננסיים
ם
9.16.44.1
.1

חברת הקרנות וחברת ניהוול תיקי
ת
נתח השוק בפפעילות
ח
הגדלת
הקבוצה.
ה
תוך הגדלת רייווחי
ההשקעות ,ת

.2

שות הרגולציהה.
עמידה בדריש

.3

ם ההשקעות.
להוות גורם מוביל בתחום

 9.16.5בקררה
שאבים לשיפור מערך הבבקרה הכולל בקבוצה
בככוונת הקבוצה להמשיך וולהשקיע מש
וב פרט באגפים העסקיים וככן לצורך חיזווק הבקרה הפפנימית על הדדיווח הכספי .השקעת
מעה של
צעים מיכונייים ותוך הטמ
מו גם באמצ
הממשאבים תהיה במונחי ככוח אדם ,כמ
תודולוגיות מקובלות בתחום זה.
מת
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חלק ה' -
ח
אגידי
טר תא
משט
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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.10

אגידי
משטר תא

הביטוח והוא מתייחס למבבטחים בקבוצצה בלבד.
חללק זה ניתן עלל פי הוראות המפקח על ה
טוריון וועדותיו
 10כללי  -ישייבות הדירקט
0.1
בדבר ועדות הדירקטוריון
ר
הדירקטוריון בשנת הדוח ומידע
בות מליאת ה
דע בדבר ישיב
להלן מידע
שקעות:
וועדות הש
דיררקטוריון

שם החבררה

פר ישיבות
מספ
14

14

ת
ועדות
מס' דירקטורים
מ
משתתפים
מ
בין  6ל8 -

15

מנורה מבבטחים
ביטוח

סוג הוועדה
ס

החברים
מספר ה
בוועדה

בביקורת

4

תלויות
ת
ההשקעות
תשואה
ת

5

ההשקעות שאינן תלויות
תשואה
ת

3

מאזן וsolvency -
מ
III

3

אשראי
א

3

ספר
מס
ישייבות
ומוועדיהן
17

17

29

188

22

199

8
21

166

220

21

222

ת;30.05.20122 ;29.03.2012 ;27.02.2012 ;14..02.2012 ;02.02..2012 ;30.01.2012 ;08.01.2012 ;04.01.2012 :
 14להלן מועדי הישיבות
 .26.112.2012 ;28.11.22012 ;24.09.2012 ;27.08.2012 ;330.07.2012 ;25.06.2012בנוסף ,התקבלו בשנת הדווח  3החלטות בבכתב.
 15מתחילת שנת  2012ועד ליום  30.05..2012מנה הדיררקטוריון  7חבררים .ביום  1.6.2012מונתה ה"ה אלה רובינק לדדירקטורית
הדוח ולמועד הגשת דוח זה,
יעקב רוזן מדירקטווריון החברה .נכון למועד
ח
ב
בחברה ולאחר מכן ,בייום  18.06.2012פרש ה"ה
ספר הדירקטוריים על  8חברים.
עומד מס
;03.06.20122 ;21.05.2012 ;05.04.2012
0
ת;26.003.2012 ;06.03. 2012 ;13.02.201120 ;25.01.2012 ;12.01.2012 :
 16להלן מועדי הישיבות
.23.12.2012 ;26.11.2012 ;28.1 0.2012 ; 23.09.22012 ;12.08.2012 ;26.07.2012 ;119.07.2012 ;08.07.2012
ה ה"ה נדין
 17בחודדש מאי  ,2012ססיים יו"ר הוועדדה ,ה"ה אבשלוום פלבר ,את ככהונתו ,לאחר  9שנות כהונה וובמקומו מונתה
הדוח ,ובמקומו התמנה ה"ה צבבי גרינוולד.
סמיון פרש מהוועדהה ,במהלך שנת ה
ן
ה"ה מיכה
בודו-טררכטנברג .כמו כןן ,חבר הוועדה ה
תה הוועדה חמיישה חברים.
במהלך השנה כולה מנת
ת;28.03.20122 ;21.03.2012 ;14.03.2012 ;29..02.2012 ;22.02..2012 ;01.02.2012 ;18.01.2012 ;04.01.2012 :
 18להלן מועדי הישיבות
;08.08.20122 ;18.07.2012 ;11.07.2012 ;27.06.2012 ;20.066.2012 ;30.05.20012 ;16.05.20122 ;02.05.2012 ;118.04.2012 ;04.04.2012
.10.12.22012 ;05.12.2012 ;02.12.2012 ;21.11.2012
2
;07.111.2012 ;24.10.22012 ;10.10.2012 ;19.09.2012 ;005.09.2012 ;22.08.2012
ת;20.06.20122 ;06.05.2012 ;18.04.2012 ;29..03.2012 ;22.03..2012 ;04.03.2012 ;27.02.2012 ;30.01.2012 :
 19להלן מועדי הישיבות
.24.122.2012 ;23.12.2012 ;18.12.12 ;06.12.2012
0
;19.111.2012 ;31.10.22012 ;24.09.2012 ;20.08.2012 ;002.08.2012 ;25.06.2012
ת .255.11.2012 ;22.8.2012 ;26.7.2012 ;28.5.2012 ;221.5.2012 ;26.3.2012 ;22.3.20122 ;30.01.2012 :כמו כן,
20להלן מועדי הישיבות
התקבלה החלטה אחת בכתב.
ה
מהלך השנה כוללה מנתה הוועדדה שלושה
 21בחודדש מאי  ,2012פפרש מר מיכה סמיון והתמנה במקומו מר צבבי גרינוולד .במ
חברים.
ת;23.04.20122 ;19.03.2012 ;05.03.2012 ;29..02.2012 ;13.02..2012 ;01.02.2012 ;30.01.2012 ;16.01.2012 :
 22להלן מועדי הישיבות
;05.11.20122 ;17.10.2012 ;10.09.2012 ;27.08.2012 ;05.088.2012 ;30.07.20012 ;18.07.20122 ;16.07.2012 ;118.06.2012 ;21.05.2012
.17.12.2012 ;003.12.2012 ;19.11.2012
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דיררקטוריון

שם החבררה

פר ישיבות
מספ

מנורה מבבטחים
פנסיה

8

שומרה

12
1 34

23

ת
ועדות
מס' דירקטורים
מ
משתתפים
מ
בין  7ל8 -

24

5--7

סוג הוועדה
ס
בביקורת

החברים
מספר ה
בוועדה
בין  2ל3-

תלויות
ת
ההשקעות
תשואה
ת

5

מעקב אחר מקבבלי
מ
פפנסיית נכות

3

אשראי
א

3

בביקורת

4

ההשקעות שאינן תלויות
תשואה
ת

3

מאזן
מ

5

אשראי
א

3

Solvency
S
III

3

27

25

ספר
מס
ישייבות
ומוועדיהן
8

29
1

30

2
26

2
29
311

21
32
7
12
4

36

288

335

21
3

333

377

338

ת.330.12.2012 ,27.111.2012 ,29.10.22012 ,26.8.2012 ,26.6.2012 ,24.55.2012 ,21.3.20112 ,12.2.2012 :
 23להלן מועדי הישיבות
 2012ועד ליום  31.1.22013מנה הדיררקטוריון 7
 24בחודדשים ינואר עד אאוגוסט  2012מננה הדירקטוריון  8חברים .מחודדש אוגוסט 2
מד מספר הדירקטורים על  8חבברים.
שת דוח זה ,עומ
חברים .נכון למועד הגש
ם )כולם דח"צים( .מחודש אוגגוסט שנת  22012ועד ליום
 25בחודדשים ינואר עד אוגוסט  2012מנתה ועדת הבביקורת  3חברים
 311.1.2013מנתה ועדת הביקורת  2חבררים )שניהם דח""צים( .נכון למועעד הגשת דוח זזה ,עומד מספר חברי הועדה עלל  3חברים
שכולם הינם דח"צים.
ת.23.12.2012 ,27..11.2012 ,29.10.2012 ,23.8.20122 ,14.6.2012 ,24.5.2012 ,20.3.20012 ,22.2.2012 :
מועדי הישיבות
26להלן מ
 27בחודדש מאי  ,2012ססיים כהונתו יו"ר הוועדה ,מר אבשלום פלברר ,לאחר  6שנות כהונה ובמקוומו מונתה גב' נדין בודו-
תה הוועדה
במהלך כל השנה מנת
ך
הוועדה מר מיכה סמייון והתמנה במקקומו מר צבי גררינוולד.
ה
טרכטנבברג .כמו כן ,פררש חבר
חמישה חברים.
ת;28.03.20122 ;21.03.2012 ;14.03.2012 ;29..02.2012 ;22.02..2012 ;01.02.2012 ;18.01.2012 ;04.01.2012 :
 28להלן מועדי הישיבות
;08.08.20122 ;18.07.2012 ;11.07.2012 ;27.06.2012 ;20.066.2012 ;30.05.20012 ;16.05.20122 ;02.05.2012 ;118.04.2012 ;04.04.2012
.10.12.22012 ;05.12.2012 ;02.12.2012 ;21.11.2012
2
;07.111.2012 ;24.10.22012 ;10.10.2012 ;19.09.2012 ;005.09.2012 ;22.08.2012
 29להלן מועד הישיבה.20.3.2012 :
מהלך השנה כוללה מנתה הוועדדה שלושה
 30בחודדש מאי  ,2012פפרש מר מיכה סמיון והתמנה במקומו מר צבבי גרינוולד .במ
חברים.
ת;23.04.20122 ;19.03.2012 ;05.03.2012 ;29..02.2012 ;13.02..2012 ;01.02.2012 ;30.01.2012 ;16.01.2012 :
 31להלן מועדי הישיבות
;05.11.20122 ;17.10.2012 ;10.09.2012 ;27.08.2012 ;05.088.2012 ;30.07.20012 ;18.07.20122 ;16.07.2012 ;118.06.2012 ;21.05.2012
.17.12.2012 ;003.12.2012 ;19.11.2012
ת.25.12.20122 ;16.10.2012 ;14.08.2012 ;28.006.2012 ;29.04.22012 ;18.03.20122 ;26.01.2012 :
 32להלן מועדי הישיבות
;13.09.20012 ;14.08.20122 ;30.07.2012 ;28.06.2012
2
ת;29.004.2012 ;22.03.22012 ;26.02.20122 ;26.01.2012 :
 33להלן מועדי הישיבות
.25.12.2012 ;225.11.2012 ;18.10.2012
ת;30.07.20122 ;28.06.2012 ;24.05.2012 ;19..04.2012 ;22.03..2012 ;01.02.2012 ;26.02.2012 ;26.01.2012 :
 34להלן מועדי הישיבות
.25.12.22012 ;25.11.2012 ;16.10.2012 ;113.09.2012 ;14.08.2012
ת.18.1 1.2012 ;12.08.22012 ;20.05.20122 ;18.03.2012 :
 35להלן מועדי הישיבות
מהלך השנה כוללה מנתה הוועדדה שלושה
והתמנה במקומו מר צצבי גרינוולד .במ
ה
 36בחוודש מאי  ,2012פרש מר מיכה סמיון
חברים.
;23.04.20012 ;19.03.20122 ;05.03.2012 ;29.02.2012
2
ת;13.002.2012 ;01.02.22012 ;30.01.20122 ;16.01.2012 :
 37להלן מועדי הישיבות
;05.11.22012 ;17.10.2012 ;10.09.2012 ;27.08.2012
2
;05.008.2012 ;30.07.22012 ;18.07.2012 ;16.07.2012 ;118.06.2012 ;21.05.2012
.17.12.2012 ;003.12.2012 ;19.11.2012
ת.30.07.22012 ;24.05.20122 ;26.01.2012 :
 38להלן מועדי הישיבות
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 10ועדות דיררקטוריון
0.2
תפקידיהן
ם שבקבוצה קיימות ועדוות דירקטורייון שונות כמפורט בטבללה לעיל שת
במבטחים
ם הינם:
העיקריים
 10.2.1ועדדת ביקורת
קבות תיקון  16לחוק הפיקוח על
הביקורת של המבטחים בקבוצהה הוקמו בעק
ת
ועעדות
סיים )ביטוח(( ,תשמ"א 19881-שהחיל עליהן חובה זו ,בדומה לחברות
שיירותים פיננס
ה ,אישור
קי של החברה
אמונה על בדייקת ליקויים בניהול העסק
ועדת הביקורת א
ת
ציבבוריות.
מערך ביקורת הפנים ,דיון בבנושאים
ך
ת של
תווכנית העבודדה השנתית והרב שנתית
תים פיננסיים )ביטוח()דדירקטוריון ווועדותיו(,
תקנות הפיקווח על שירות
הממפורטים בת
שענות על
תשס"ז)) 2007-להלן" :תקנוות דירקטוריוון וועדותיו"( ,זאת ,בין היתר ,תוך היש
הת
החשבון המבבקר של החברה ומתן
דוחחות המבקר הפנימי והתייעצות עימו ועם רואה ה
קב אחר ביצווע תכנית
שנמצאו ומעק
קטוריון בדבר הדרכים לתיקקון ליקויים ש
הממלצות לדירק
הבביקורת ויישום ממצאי הדוחות של מבקר הפנים .בנוסף ,ועדת הביקוורת דנה
אישורה לפי כל דיין ובפרט
ה
וממחליטה בעסקאות של החברה הטעוננות סיווגה ו/או
בההתאם להוראות סעיף  117לחוק החברוות.
ח הוראה
משנת  ,2004לנוכח
ת
תפקידה
מבטחים פנסייה מכהנת בת
ועעדת הביקורת של מנורה מ
התשכ"ד-
קופות גמל( ,ה
שור ולניהול ק
בננושא זה הקבועה בתקנות מס הכנסה ))כללים לאיש
ה מכהנת
של מנורה מבבטחים פנסיה
תקנות קופות הגמל"( .ועדדת הביקורת ש
) 19664להלן" :ת
עץ לדירקטורריון בנושאים הנוגעים
ם כוועדת התגמול ,שתפקיידיה הינם ,ב ין היתר ,לייע
גם
משרה בה .בנוסף ,ועדת
ה
לממדיניות השככר בחברה וכן בתנאי ההעסקה של נושאי
הכספיים
בנאותות הביקורת עעל הדוחות ה
ת
חים פנסיה דדנה
מנורה מבטח
הבביקורת של מ
חשבון המבקקר לעניין אותם דוחות ללפני הגשתם לאישור
וב חוות דעתו של רואה הח
הדדירקטוריון.
סטרו(
תלויות תשואה )נוס
ת
שאינן
 10.2.2ועדדת השקעות ש
לממנורה מבטחים ביטוח ועדדת השקעות ננוסטרו שמונתה בהתאם ללחוק הפיקוח
ח ותקנות
שקעות שאינןן נובעות
דררכי ההשקעה .ועדת ההשקעות נוסטר ו הינה ועדה לניהול ההש
תלויות התשוואה.
מההתחייבויות ת
קעות ,במסגררת מדיניות ההשקעות
הם קביעת מ דיניות ההשק
ה ,בין היתר ,ה
תפפקידי הוועדה
מות טרם
קאות מסוימ
שור סוגי עסק
שקבע הדירקקטוריון; איש
הככוללת של התאגיד כפי ש
קביעת נהלי השקעעה ,בקרה ומעעקב לגבי
ת
שונים,
סי השקעה ש
ושעורי אחזקה בנכס
י
ביצצוען,
שום מדיניות ההשקעה שננקבעה.
ייש
הלוואות לסוכני הביטוח ,בהתאם
ת על מתן הה
טרו ,מפקחת
השקעות נוסט
בננוסף ,ועדת ה
מפקח לעניין זזה.
עים בחוזר המ
תנאים הקבוע
לת
חות אחת
טרו הינה לפח
שקעות נוסט
בההתאם לתקנות ההשקעה ,תדירות ישיבבות ועדת הש
לחחודש.
 10.2.3ועדדות השקעות תלויות תשואה )"משתתפפת" פנסיה וגגמל(
ת על ידי
קבוצה נקבעת
המוסדיים בק
קעה הכוללת של המבטחיים והגופים ה
מדדיניות ההשק
אות הדין
מנהלת ,לפי העניין ,ובהתאם להורא
הדדירקטוריונים של כל מבבטח/חברה מ
ההשקעה
תקנות דרכי ה
תר ,הוראות ת
טית ,ובין הית
בטח/חברה מנהלת הרלבנט
החחלות על המב
ת חוב לא
שקעה באגרות
השקעה ,חוזר כללי השקעהה ,חוזרי אשרראי ,חוזר הש
תקנות כללי ה
ות
מממשלתיות ,חוזר חובות בעיתיים ועוד.
ת "משתתפת" שמונתה בהתאם לחוק הפיקוח
עדת השקעות
לממנורה מבטחיים ביטוח וע
קעות של
מדיניות ההשק
תר ,קביעת מ
קידי הוועדה הינם ,בין הית
תקנות דרכי ההשקעה .תפק
ות
חייבויות תלוויות תשואה במסגרת המדדיניות הכולללת שקבע
הככספים העומדדים כנגד התח
ההשקעה השונים שבבפוליסות
ה
שקעה למסללולי
בפרט קביעת מדיניות ההש
הדדירקטוריון וב
שעורי אחזקה בנכסי
שור עסקאות מסוימות טררם ביצוען וש
הממשתתפות בררווחים; איש
ם שונים
שליטה בתאגידים
ה
מצעי
ם; החלטות הנוגעות ללשימוש באמ
שקעה שונים
הש
השקעה ,בקררה ומעקב לגבבי יישום
עות כאמור; קקביעת נהלי ה
סגרת ההשקע
הממוחזקים במס
ה.
מדדיניות ההשקעות שנקבעה
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אות חוק קופפות גמל
ת שמונתה בהתאם להורא
עדת השקעות
לממנורה מבטחים פנסיה וע
קופות הגמל( .תפקידי
מות בתקנות ק
ח הוראות דומ
האמור ,מכוח
קיקת החוק ה
)ופפעלה לפני חק
הולה של
נוגעים לקרנות הפנסיה שבניה
ם
טו לעיל ,ככלל שהם
הוועדה דומים לאלו שפורט
סלולי ההשקעעה שבהן.
מבטחים פנסיה ולמס
ם
מננורה
אות חוק קופפות גמל
התאם להורא
לממנורה מבטחים גמל ועדת השקעות שמונתה בה
קופות הגמל( .תפקידי
מות בתקנות ק
ח הוראות דומ
האמור ,מכוח
קיקת החוק ה
)ופפעלה לפני חק
הולה של
עים לקופות הגמל שבניה
טו לעיל ,ככלל שהם נוגע
הוועדה דומים לאלו שפורט
מבטחים גמל ולמסלוולי ההשקעה שבהן.
ם
מננורה
שר זהותם זזהה בכל
הוועדות חמיישה חברים שהינם נציגגי ציבור ,אש
כיוום ,מונות ה
הווועדות .הוועדדות מקיימות ישיבות משוותפות.
ת ישיבות ועדדות השקעות תלויות תשואה הינה
קעה ,תדירות
בההתאם לתקנות דרכי ההשק
שבועיים.
לפפחות אחת לש
שותפת
 10.2.4ועדדת אשראי מש
סוים ,כמו כןן ,עוקבת
ת אשראי מעבר להיקף מס
שור עסקאות
ועעדת האשראי עוסקת באיש
מור עבור
ה ,פועלת כאמ
שראי של הקבבוצה .הוועדה
אי ומצב האש
אחחר יישום מדיניות האשרא
ם לעניין
טוח ,פנסיה ,גמל( כמו גם
הקקבוצה כולה ,לעניין כספי מבוטחים/עעמיתים )ביט
השירותים הפפיננסיים.
כסספי נוסטרו ,ללמעט תחום ה
אשר אינו
פעילות השקעות א
ת
אי אגב
הווועדה אחראית על אישור מראש של ההעמדת אשרא
מדיניות האשראי שאושרה
ת
ועל פי
סמכויות שההוקנו לה ל
מוחרג ,בהתאם לס
,
שראי
אש
קעה ובדירקטוריונים של ההגופים המוסדדיים.
בו ועדות ההשק
המפקח בחוזרר שעניינו
בהתאם להנחיות ה
ם
ועעדת האשראי מסתייעת בפפורום חוב שההוקם
מעקב שוטף אחרר חובות
ב
בחובות בעייתיים ואשר תפקידדו העיקרי בביצוע
ת
טייפול
בעעייתיים ,דירוגם ,וקביעת דדרכי הטיפול בהם.
אי .ועדת
תחום האשרא
שהינו בעל מ ומחיות וניסייון מוכחים בת
חבבר ועדת אשרראי יהיה מי ש
הינם נציגי ציבבור.
האאשראי מונה  3חברים ,שה

Solvency
S
II
 10.2.5ועדדת מאזן וI -
ביטוח ודירקטורייון שומרה ,ככל אחת,
ח
שנת  2007מיינו דירקטורייון מנורה מבבטחים
בש
וועדותיו וחוק החבררות .תפקידי הוועדות
ו
ועעדות מאזן ,בהתאם לתקננות הדירקטורריון
ם לדוחות
אים הנוגעים
חברות בנושא
מליץ בפני דיררקטוריוני הח
היינם ,בין היתרר ,לדון ולהמ
קשר עם
אשר נעשו בק
הככספיים שלהן ,לפי העניין ,ובכלל זה ההערכות והאומדנים א
הדדוחות הכספיים ,הבקרות הפנימיות הקקשורות בדיוווח הכספי ,שללמות ונאותוות הגילוי
הבקרות הפניימיות ,חוות דעתו של רוואה החשבון המבקר,
בדדוחות הכספייים ,סקירת ה
תיים של
החשבונאי שיושם בענניינים המהות
י
שבונאית שאוומצה והטיפוול
הממדיניות החש
מאזן אינן ועד ות הביקורת של החברות.
תאגיד .יצוין ,כי ועדות המ
הת
 ,Sהסמיך
היערכות לSolvency III -
חודש יולי  20008בנושא ה
בההתאם לחוזר הפיקוח מח
דיררקטוריון מנוורה מבטחים ביטוח ,בחודדש אוקטובר  ,20088את ועדדת המאזן שלל החברה
החברה ליישום דיירקטיבת
ה
פיקוח ובקרה על תהליך היערכות
ח
אחראית על
ת
לההיות
 .Solvency IIהוועדה מתככנסת מעת ללעת ,לפי הצוורך ,מספר פפעמים בשנה .הוועדה
טוריון ,לפי הצורך.
מדדווחת לדירקט
ה  3חברי
אוגוסט  ,2008הסמיך דירקטוריוון שומרה ועדת  ,Solvvency IIהמונה
ט
בחחודש
הצורך ,מספרר פעמים
תתכנס מעת לעת ,לפי ה
דיררקטוריון ,ביניהם דח"צ אחד ,אשר ת
אחראית על פפיקוח ובקרה על תהליך היערכות החבררה ליישום דיירקטיבת
שנה ,להיות א
בש
Solvency II
 10.2.6ועדדת תגמול
סעיפים  117ו)272 -ג( ,החליטו
לאאור תיקון  166לחוק החברות ,ובפפרט לאור ס
מבטחים ביט וח ומנורה מבטחים פנסיה ,במהלך שנת ,2011
הדדירקטוריונים של מנורה מ
קאות עם
קביעה כי עסק
עלל ביטולה של ועדת התגמוול שהייתה קייימת עד למועד זה ,תוך ק
העסקה של נוושאי משרה ומדיניות
בעעלי עניין ובפרט עסקאות הנוגעות לתננאי כהונה וה
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ועדת הביקורת ,בהתאם
עניין ,בו ת
שרו ,לפי הע
שאי משרה ידונו ויאוש
תגגמול של נוש
לההוראות הדין.
תה בשנת  ,20010ועדת
נושאי משרה ,מונת
י
שומרה ,ועל ררקע חוזר המפקח בנושא תגמול
בש
עדת תגמול ללדון בדיווחי המנכ"ל,
של החברה .תפקידה כווע
הבביקורת כוועדדת התגמול ש
ת ולייעץ
לעעקוב ולפקח על אופן יישום מדינניות השכר בפועל ולגבבש המלצות
לפי דרישתו.
תחום זה ,י
לדדירקטוריון בת
סיית נכות
 10.2.7ועדדת מעקב אחר מקבלי פנס
עדת מעקב אחר מקבלי פנסיית נכוות ,הפועלת בהתאם
לממנורה מבטחים פנסיה וע
ה.
לההוראות הממוונה בנושא זה
ציות
 10.2.8ממוונה אכיפה וצ
בחחודש
הון )תיקוני חקיקה(,
קק חוק הגגברת האכיפה בשוק הה
אוגוסט  ,2011חוק
ט
סט .2012
אכיפה"( ואשר תחילתו בבחודש אוגוס
חוק הגברת הא
תשע"א) 2011-להלן " :ק
הת
חוק הייעוץ הפנסיוני.
קופות גמל וח
אות חוק הפ יקוח ,חוק ק
בממסגרת החוק ,תוקנו הורא
סמכויות פיקוח ובירור
מונה )להלן" :הממונה"( ס
החחוק מקנה ,ביין היתר ,למפפקח ו/או לממ
שיפוטי( בקשרר להפרות שוונות של החווקים הנ"ל ובבכלל זה,
בכפוף לצו ש
מננהלי )חלקן ב
מכות כניסה לחצרים
סמכים ,סמככות הזמנה ללתשאול ,סמ
לקבלת ידיעות ומס
ת
סממכות
סקת או מניעעת עיסוק בלא רישיון
מתן צו להפס
תפיסת מסמכים לרבות חוומר מחשב ומ
ות
ת להטלת
וזאאת ,בין היתרר ,באמצעות מוסמכי פיקווח מטעמו .בבנוסף ,קובע החוק סמכות
קרה הייתה קיימת גם
סמכות שבעיק
עי צום כספי בגגין הפרות שוונות של החווקים הנ"ל )ס
ותוך קביעת אפשרות
העיצום הכספי ת
ם
סכומי
תוך הגדלת ס
עוובר לחקיקת החוק( ,ך
תוך פירוט
ום על תנאי ות
קביעת עיצ ם
לססנקציה חליפיית של התחיייבות להימנע מהפרה או ק
הדעת להפחתתו .בנוסף ,נקבעעה בחוק
ת
שיקול
בקשר להטלת עיצום כספי וש
ר
הההליכים
של חובת
תוך קביעת חזקת הפרה ש
של מנכ"ל או שותף בתאגגיד מפוקח ת
חוובת פיקוח ש
להטיל עיצום כספפי ,למעט
ל
סמכות
אמור ותוך ס
של הוראות כא
הפפיקוח בהתקייים הפרה ל
מספקים למנניעת הפרות )"תכנית אככיפה"( .כמו-ככן ,נקבע
ם וככל שנקבעו נהלים מ
אם
לאדם בגין עיצום כספי בשל הפרות כאמוור לעיל .תחילתן של
ם
אייסור שיפוי וביטוח
ם ,נקבעה
הביטוח וחוקק קופות גמל לעניין עיצוומים כספיים
הפיקוח על ה
הווראות חוק ה
ק עלולות
שנה מיום פררסום החוק בברשומות )אוגגוסט  .(2012ההוראות הככלולות בחוק
לש
מפוקחים
לההוביל בעתיד להגברת השיימוש באמצעעי האכיפה שנקבעו בו כלפפי הגופים המ
העיצום הכספפי אותם יטילל המפקח
הביטוח( ולהג דלת סכומי ה
)הגגופים המוסדדיים וסוכני ה
הוראות החוק הנ"ל.
ם וככל שיקבע כי הופרו ה
אם
יצ ויין ,כי בחודש יולי  ,2012פורסמה טיווטה שניה ל
של חוזר שעניינה ניהול סיככוני ציות
ת אחראי
על הנהלת גוף מוסדי למנות
בגגופים מוסדיים .בהתאם ללהוראות הטי וטה יהיה ל
לממערך הציות והאכיפה הפנימית.
מבטחים ביטוח
ם
מננורה
טחים ביטוח את עו"ד רוננה לרר לקציננת ציות,
מינתה מנורה מבט
ה
בחחודש דצמבר ,2010
מי האו"ש
היתר ,לתחומ
חבר הנהלה האחראי ,בין ה
מלא ,ובכפיפוות ישירה לח
בההיקף משרה מ
ת מטעם
שווק השקעות
עו"ד לרר הינה בעלת רישיוון עריכת דין ורישיון מש
ד
ורגגולציה.
שות ניי"ע ,וככיהנה משנת  2008כבקריית סיכונים ווקצינת ציות של מנורה מבטחים
רש
טוח חיים
של אגף ביט
מ ,חברה בת של החברהה ,וכן כבקרית סיכונים ש
פינננסיים בע"מ
תית.
מינויה ,כאמורר .בנוסף ,עסקה בעבר בבייקורת חקירת
שנת  2009עד למ
וב ריאות ,מ ת
התמורות החדשות בבחקיקה ,ובעייקרן חקיקת חוק הגברת האכיפה וכןן טיוטות
ת
לאאור
ם להבטחת ציות תוך מיילוי מלא וקפדני של
הנ"ל ,ובמסגררת המאמצים
חווזר המפקח ה
חברה והקבוצצה במסגרת פעילותה ,מיינתה מנורה מבטחים
החלות על הח
הווראות הדין ה
שימשה כקציננת הציות שלל החברה
 ,2012את עו"ד ררונה לרר ,שש
2
ביטטוח בחודש אוגוסט
עדד לאותו מועד ,כממונה על האכיפ ה הפנימית והציות בחבברה תוך מיזוג שני
האכיפה"(.
סגרת פעילות אחת של אככיפה וציות )"הממונה על ה
תפקידים למס
הת
הוראות הדין ופועלת
האכיפה מפקחת על עמיידת החברה ועובדיה בה
המממונה על ה
עות ביצוע בבקרות ציות במסגרת
טורם וטיפול בהם באמצע
לאאיתור "סיכוני ציות" ,ניט
טף אחר תיקון ליקויי
מבצעת מעקב שוט
ת
אכיפה
ממונה על הא
תככנית עבודה מוסדרת .המ
חברה וכן
תקופתי למנכ"ל הח
י
צי ות שאותרו במסגרת פעיילותה כאמורר ומדווחת דדיווח
מונה שני עובבדים נוספים ,מלבד הממוננה על האכיפה.
תחום הציות מ
לדדירקטוריון .ת
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ם נוספים
עת הוראות הדין באמצעים
חים ביטוח פוועלת להטמע
כממו כן ,הנהלת מנורה מבטח
מנורה מבטחים בייטוח כמבטח מופצים
ה
תה של
עות לפעילות
 ההוראות רגולטוריות הנוגעת לרבות
ם הפועלים ליישומן בדדרכים שונות
והתחומים הרלבנטיים
ם
האגפים
ם
לרראשי
מצעות הדרכוות והכשרות לעובדים.
קרות וכן באמ
עת נהלים ובק
באאמצעות קביע
מבטחים פנסיה
ם
מננורה
מצעים שונים ..הוראות
מבטחים פנסיה פועלת לההטמעת הוראות הדין באמ
הננהלת מנורה מ
מבטחים פנסיה מופפצים לראשי האגפים
ם
רג ולטוריות הננוגעות לפעיללותה של מנ ורה
ת קביעת
וההתחומים הרללבנטיים ,הפפועלים ליישוומן בדרכים שונות לרבוות באמצעות
נההלים ובקרות לבחינת יישומן וכן באמצצעות הדרכות והכשרות לעעובדים.
אלון אלפרט ,סמנכ"ל,
פנסיה את עו"ד א
ה
מינתה מנורה מבטחים
ה
אוגוסט 2011
ט
בחחודש
חודש יולי
המשפטי ומזכיר החבברה של מנוררה מבטחים פנסיה ,כקצין הציות ,מח
י
הייועץ
הרגולציה
חראי תחום ה
פרט כיהן עד לדצמבר  2 010כיועץ משפפטי ראשי ,אח
 .20111עו"ד אלפ
מגדל שוקי ההון .במסגרת תפקידיו ,קצין הציות פפועל כדי
וחחבר הנהלה רראשית של מ
לססייע לדירקטוריון מנורה מבטחים פננסיה ולהנהללתה הפעילה להבטיח צייות מצד
מבטחים פנסיה לכל דרישות הדיין החלות על מנורה מבטחים פנסיה ,תוך מתן
ם
מננורה
תיה ,ולצורך הקטנת
חים פנסיה מול לקוחות
מנורה מבטח
דג ש על פעיללותה של מ
ת כאלה,
הפרת דרישות
מורות ,גילוי מוקדם של ה
הפרתן של הדדרישות האמ
הההסתברות לה
טחים פנסיה ומנהליה לתביעות והפסדדים כספיים ,ושמירה
חשיפת מנורה מבט
ת
צממצום
טחים פנסיה.
עלל המוניטין של מנורה מבט
שוומרה
אית רגולציה אשר מתפקיידיה ליישם וולהטמיע
שומרה אחרא
שלהי שנת  ,20006קלטה ש
בש
משנת  2008היא מכהנת גם כיועצת
ת
הרגולטוריות השונות ,והחל
ת
ת ההוראות
את
משנת  2009מינתה החבררה את עוזר היועצת
מו כן ,החל מ
הממשפטית של החברה .כמ
ת הרגולציה ומסייע לה להטמיע את הוראות
צין ציות הכפפוף לאחראית
הממשפטית כקצ
אה ,ואין
מעקב אחר יישומן .קצין הציות מועסק בחברה במשרה מלא
הדדין ולבצע מ
עוובדים הכפופיים לו.
צין הציות ללבצע מעקב שוטף אחר עמידת החבברה בכל
בממסגרת תפקידו ,נדרש קצ
תוכנית עבודדה שנקבעה על ידי מנככ"ל החברה והיועצת
הווראות הדין ,וזאת לפי ת
הממשפטית )המכהנת גם כאחראית הרגוללציה( .בנוסףף ,אחראי קצין הציות לתיאום בין
ה ,לשם היעערכות לעמידדה בהוראות דין חדשות ,לווידוא
הממחלקות השוונות בשומרה
הככרתן של הורראות דין קייימות ויישומןן בפועל .קצין הציות מועסק בחברה במשרה
הינו בעל
בן יוסף ,אשר ה
הכפופים לו .כיום מ כהן בתפקיד עו"ד רועי ן
ם
בדים
מללאה ,ואין עוב
חודש מאי .20009
שיון עו"ד מח
ריש
כממונה על אבטחת מידע ,לצורךך הבטחת
ה
שמש
מידע בשומרה מש
ע
מערכות
מננהל מחלקת מ
אות המפקח בתחום זה .כמו כן,
שום הוראות החוק בעניין הגנת הפררטיות והורא
ייש
אים ,מעת
מבטחת מובא
של שומרה כמ
הההוראות הרגוללטוריות השוונות הנוגעות לפעילותה ש
עת דירקטורייון החברה ,ובאופן שוטף להנהלתה ולראשי
הצורך ,לידיע
לעעת ועל פי ה
מים שבאחרייותו וזאת ,בבין היתר,
עתן ,כל אחד לגבי התחומ
עלים להטמע
תחומים הפוע
הת
מערכות המיכון שלל שומרה.
ת
תאמת
הלים מקיף ובבאמצעות הת
באאמצעות פרויקט כתיבת נה
 10קוד אתי
0.3
האחריות
על עובדיה ועלליה מוטלת ה
בשנת הדדייווח ,אימצה החברה קוד אתי ,מתוך אמונה כי ל
התנהלות
ת עסקית הוגגנת ,ערכית ווראויה .הקודד האתי אינו בא להגדיר דדרך חדשה לה
להתנהלות
אופן בו היא פפועלת.
הקבוצה ,אאלא לאגד וללמסד את כלללי פעולתה ,וללשקף את הא
שורים מרכזייים :ציות לחווק ,ניקיון
תי כולל עקרוונות מנחים ללפעילות אתי ת בששה מיש
הקוד האת
פרטיות וחיסיון מידדע ,כבוד לזוללת ,שקיפות ונגישות מידדע ומחויבות לקבוצה,
ת
כפיים ,שממירת
חייבים במסגררת הפעילות בקבוצה
ם בכללים מח
המתווים את הדרך הרראויה לפעולה ,ומפורטים
מול מחזיקקי עניין שונים.
עה על כך פפורסמה לכללל עובדי
טרנט של הקקבוצה ,והודע
באתר האינט
הקוד האאתי פורסם ב
מהלך שנת .20113
פעל להטמעת הקוד האתי במ
הקבוצה .ההחברה ת ל
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.11

ניהול סיככונים

 11.1מדיניות נ יהול הסיכוניים
ראה באור  37לדוחות הכספייים השנתיים.
לפירוט בננושא זה ה
 11.2תהליכי העעבודה
ראה באור  37לדוחות הכספייים השנתיים.
לפירוט בננושא זה ה
 11.3דיון בגורממי סיכון
כלכליים:
ם
סיכונים ממקרו
 11.3.1שיינויים במצב המדיני
הביטוח
של מדינת ישרראל בעסקי ה
חשופה לשינויים במצב המדיני והביטחוני ש
ה
הקקבוצה
שות אירוע מדדיני בטחוני ,ככגון מלחמה ,עלול
שית ,התרחש
השקעות .ראש
כממו גם בצד הה
לג רום להאטה כלכלית ולהגדלת תביעות בגין מקרים שהחברה מבבטחת )כגון ,נזקי גוף(.
אירוע מדיני-בבטחוני
שננית ,שינויים בשווקים הפייננסיים כתוצצאה מאירוע או ציפייה לא
הולה.
להשפיע על שווי נכסי הקבוצה ווהנכסים בניה
ע
עללולים
 11.3.2שיינויים במצב המשק
שפיע על
שק .מיתון במשק עלול להש
תעסוקה במש
חשופה למצב הכלככלי ורמת הת
ה
הקקבוצה
עליה בפדיון פפוליסות ביטוח חיים,
תר דרך ירידהה במכירות ,ע
הייקף עסקי הביטוח ,בין הית
חידות השתתפפות בקרנות נאמנות ועליה בהיקף תבביעות .כמו ככן ,הרעה
קוופות גמל ויח
עלולה להשפיע על שווי נככסי הקבוצה והנכסים בניהולה ויכולת הפירעון
בממצב המשק ע
שלל גופים בישרראל שאליהם חשופה הקבבוצה.
 11.3.3סייכון שוק
מכשירים פיננסיים וה
ם
של
שווים ההוגן ש
סייכון זה נובע משינויים בש
התחייבויות בביטוחיות
שער חליפין ,שיעור
תוצאה מתנוודתיות של גורמי השוקק כגון שיעור ריבית ,ש
כת
ובשוק העולמי .שינוי בגורמי סייכון אלה
ק
מקומי
האאינפלציה ,מדדדי מניות ונדדל"ן בשוק המ
סים אותו
נכסי הקבוצה )נו סטרו( ,התחיייבויותיה ושוווי תיק הנכס
י
על שווי
שוי להשפיע ע
עש
ה ,קופות
בור עמיתים//מבוטחים )פ וליסות תלויות תשואה ,קרנות פנסיה
הייא מנהלת עב
קרנות נאמנות ושבגינו היא גגובה דמי
ת
הול תיקים ווניהול
שתלמות ,ניה
גממל ,קרנות הש
ניההול.
תי בהכנסות הקבוצה נובבע מהכנסות מדמי ניהול .עיקר הכנסות מדמי
מררכיב משמעות
התשואה המוושגת על
קבועים"( ומה
)"דמי ניהול ק
מושפעות מהיקף התיק המנוהל )"
ת
ניההול
שנת 2003
שהופקו עד ש
שתנים"( ,לגבבי פוליסות ש
הננכסים שבניהול החברה )"דמי ניהול מש
אלית שנתית ..תשואה
)כוולל( .דמי הנייהול המשתניים מחושבים כפונקציה של תשואה ריא
תידית עד
השוטפת ואף בתקופה עת
שלילית תפגע בהכנסות הקבוצהה בתקופה ה
ת
ריאאלית
חים .במוצרי ביטוח חיים וקופות גמלל מבטיחי
תשואה ריאלית חיוובית למבוטח
ה
לההשגת
עה של שינוי בגורמי הסיככון האמורים על המרווח הפיננסי של הקבוצה
שואה ההשפע
תש
התשואה
מיתים לבין ה
מבוטחים/עמ
תשואה שאלייה התחייבה הקבוצה למ
)ה פער בין הת
שההקבוצה השיגה על נכסים אלו( גבוהה.
מה כלכלית בין נכסי
סיכון השוק עעלולים לגרום לאי התאמ
שיינויים קיצונייים בגורמי ס
השפעה על עערכם החשבוננאי אינה
עיקר לאור ה עובדה כי הה
הקקבוצה והתחיייבויותיה ,בע
משקפת את ההשפפעה על ערככם הכלכלי ,בפרט לגבי נכסים והת
תחייבויות
ת
בההכרח
ם.
שאאינם סחירים
השוק שלהם עלוול להיות
ק
אשר מחיר
ר
מורכבים
סוגי נכסים מ
חשיפה מוגבלת לס
ה
לקקבוצה
שיפה לסיכון זה הינה
מוושפע ממשבררי אשראי עוללמיים או מקקומיים .לתארריך הדוח החש
זנייחה.
 11.3.4סייכוני אשראי
שונים וכן
אשראי וערבוויות לתאגידים וללווים ש
הקקבוצה משקיעה חלק מנככסיה במתן א
התקשרה
שונים עימם ה
בפפיקדונות .אי לכך ,פגיעה ביציבותם וככושר ההחזר של גופים ש
סיה.
עלולה להשפיע על ערך נכס
ם ,בנקים ומבבטחי משנה ע
החחברה ,כגון לוווים ,מנפיקים
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ם בתיקי
שראי סחירים
כממו כן ,נכסי אשראי הנייתנים מכספ י עמיתים ווכן נכסי אש
ה משינוי
שראי כתוצאה
הוגן ,מושפעיים משינויים במרווחי אש
צגים בשווי ה
הננוסטרו ,המוצ
בפפרמיית הסיכוון המיוחסת ללחברות הלווות/מנפיקים.
 11.3.5סייכוני נזילות
מימוש התחיייבויותיה
סייכון נזילות נובע מאי וודאות לגבי התזמון וההיקף של מ
ת ביטוח ,פדדיונות וזכויוות מבוטחים//עמיתים
של הקבוצה ,בבכללן תביעות
הבביטוחיות ל
ת בהיקף
לפרוע התחייבויות
ע
נכסים באותו מועעד .בהתאם ,צורך
ם
נוסספות ,כנגד זמינות
טסטרופה כגוון רעידת אדדמה ו/או
ת אירוע קט
עיקר בעקבות
ניככר במועד בללתי צפוי )בע
הוגן ,ו/או
ביחס לשווים הה
ס
סים עלול לגררום לשחיקה בערכם
מללחמה( על ידי מימוש נכס
מיית סיכון גבבוהה.
צה לגייס מקורות הון בפרמ
לדדרוש מהקבוצ
סיכונים עענפיים:
תיק
 11.3.6רממת שימור הת
סות בידי
והפדיון של פוליס
ן
אופציית הביטול
לאפשרות מימוש א
ת
פה
הקקבוצה חשופ
ם ובריאות וחיסכון ארווך טווח .סייכון ניוד
עיקר בתחום ביטוח חיים
לקקוחותיה ,בע
בהחלטת לקוחותיה והציבור הררחב על העבררת הכספים שבניהול
ת
בטא
הככספים ,המתב
לקבוצה ממתחרים ,מושפע,
ה
ספים
הקקבוצה לגורמים מתחרים בשוק וכן עלל העברות כס
אפיקי חסכוןן שונים,
שינוי בטעמי הציבור לגבבי רמת החייסכון ו/או א
ביןן היתר ,מש
תחרים ,מהורראות רגולצייה המקלות על ניוד כספפי חסכון
מההתנאים המוצעים ע"י מת
אררוך טווח ומררמת שירות .ללרמת שימור התיק השפעה גבוהה על רווחיות הקבבוצה ועל
ביטוח חיים וחסככון לטווח ארוך.
ח
העערך הגלום של עסקי
 11.3.7סייכונים ביטוחיים
ם
שונים
ת סיכונים ש
מוכרת פוליסות בייטוח המכסות
ת
הקקבוצה
וביניהם סיכוני תוחלת חיים
מחלות מקצוע( ,ח
ת
ת ,מחלות )ללרבות
ואריכות חיים( ,נכות
ת
)ממוות
חבויות בגין נזקי גוף
רעידת אדמה( ,גנניבה ופריצה .חישוב
ת
ואאחריות מקצוועית ,אש ,ננזקי טבע )ללרבות
ח מתבצע
תם אירועים אשר החברה מכסה בפולייסות הביטוח
מרתם של אות
שככיחותם וחומ
עבר )של החברה ומבטחיי משנה(,
אקטואריות בהסתמך עעל ניסיון הע
ת
הערכות
ת
עלל ידי
סיכון נובע מככך שפרמיה שתגבה בגין פוליסות
טי הידוע .הס
טורי והמשפט
וההמצב הרגולט
שינויים בלתי צפויים
שייווצרו כתוצאה מש
ו
פיק כדי לשלם את התביעעות
ביטטוח לא תספ
ט בכיסויים בבהם יתכן פעער זמן משמעותי בין
תמחור ,בפרט
בגגורמי הסיכון שבבסיס הת
תמודדות
קטסטרופה המודל להת
ה
מככירת הכיסוי והתממשות הנזק/התביע ה .עבור סיכון
השכיחות
ת הסיכון למבבטחי משנה זאת בשל ה
בעיקרו על העברת
ו
בוסס
ם הסיכון מב
עם
מסוג זה.
של אירועים מ
החומרה הגבווהה במיוחד ש
הננמוכה למול ה
הערכת העתודדות ,כמו
מחור ו/או בה
ם שגויים בתמ
או בפרמטרים
שיימוש במודל לא מתאים א
תנודתיות
עתודות ,עלוללים לגרום לת
טור לגבי אופפן חישוב הע
שות מהרגולט
ם הנחיות חדש
גם
וההנחות המשמשות להערכת
ת
שוב הרזרבות נבדק מעת ללעת,
בררווחיות החבררה .אופן חיש
ת במידת
בפועל ומתעדכנות
ל
שנצבר
תידיות נבדקות גם הן מוול הניסיון ש
תביעות העת
הת
תה איננה
הצצורך .החברה מפרישה "פרמיה בחסר" במקרים שללהערכתה הפפרמיה שנגבת
תמכת לצורך ככך גם על
מסספקת לכיסוי הסיכון וההווצאות הכרוככות בניהולו ,ולעתים מסת
משנה.
ניססיון מבטחי מ
 11.3.8איירועי קטסטרופה
ה ,אירוע
אירוע בודד ,ככגון אסון טבבע )רעידת אדדמה( ,מלחמה
חשופה לסיכון שא
ה
הקקבוצה
תביעות במספפר תחומי פעעילות של
המונית יגרום להצ טברות של ת
ת
מגיפה
טררור גדול או מ
סית .אירוע רעידת אדמה ,לדוגמא,
מסכן את יצייבותה הפיננס
הקקבוצה בו זמננית בהיקף המ
התביעות בביטוחי חיים ובריאות
מית בהיקף ה
עותית פתאומ
עלייה משמע
עללול לגרום לע
אירוע קטסטררופה עלולה ללהיות השפעה עקיפה על החברה,
ש .כמו כן ,לא
ובבביטוחי רכוש
סיים ,פגיעה בנזילות ועליייה בחומרת תביעות בעננפי רכוש
כג ון ירידה בשווקים הפיננס
תוצאה מהתייקרות חומרי גלם ושככר בענף הבבנייה .הקבוצצה מטפלת בסיכוני
כת
ם .הסיכון
שנה במסגרת חוזים שונים
קטטסטרופה בעייקר ע"י העבררתם )חלקית(( למבטחי מש
סת על מודלל כמותי,
שנה ,המבוסס
ממבטחי המש
סוי הנרכש מ
הממהותי הוא ככי רמת הכיס
אדמה בישראלל.
אה מרעידת א
הנזק שיגרם בבפועל כתוצא
שמעותית מה
תההיה נמוכה מש
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 11.3.9שיינויים רגולטווריים
אות חוק ,תקננות והנחיות רגולטוריות שונות החלות על גופים מוסדיים
שיינויים בהורא
שות ,לדוגמא עבור מערכות מידע
כררוכים בהוצאות כספיות לליישום ההת אמות הדרוש
ים ישירות עלל התוצאות העסקיות בבענף .להלן דוגמאות
וכווח אדם ,ו/או משפיע ם
על מצבה הכספי של החבברה) :א(
טוריים אשר משפיעים ב אופן ישיר ע
שינויים רגולט
לש
שוטף )ג(
המשפיעות על התפעוול העסקי הש
ת
קביעת דרישוות
דרישות ההון )ב( ק
ת
הגגדלת
ת תעריפי
על החברה או על מוצריה ))ד( שינוי בכלללים לקביעת
שיינוי בחוקי מס החלים ל
הנמכרים
בעקרונות המוצרים ה
ת
תודה )ו( שינוי
בנוסחאות לחישוב עת
ת
ביטטוח )ה( שיננוי
ת ,תוכניות לקצבה(.
תוכניות הוניות
)ת
השיפוטי
י
שינויים באקלים
 11.3.10ש
תקדימים
תביעות ושינוי באקלים השיפוטי )ת
ת ,תשלום ת
עללות ההגנה כנגד תביעות
בחובם אי וודאות ועלולים
ם
טומנים
ם גורמים שט
בנוגע למוצרים בביטוחיים( הם
ע
שפטיים
מש
תובענות ייצוגגיות עקב
למגמה של ריבוי ת
ה
מודעת
צה .הקבוצה מ
לההשפיע על תוצאות הקבוצ
והתמחותם של עו"ד בבהם ,וכן
ם
טיים לביצוע תביעות אלה
שככלולם של הכלים המשפט
קוב אחר
עקב כך ,בכוונת הקבוצה לעק
מסוג זה .ב
אישור תובענות מ
ר
חת של
בממגמה מתפתח
חודיים ,ולהעעריך את
אפייניהן הייח
מסוג זה ,לנ תח את מא
של תביעות מ
תפתחותן ל
הת
בצעדים מונעים/מקללים.
ם
שית על החברה ,במטרה לננקוט
שלכתן המעש
הש
אי התחרות
שינויים בתנא
 11.3.11ש
תי .ענף הביט
תלויות ביכולת הק בוצה לפעול בענף תחרות
ת
סקיות
תוצאות העס
הת
טוח וענף
חרות בשוק .החברות
לטווח ארוך עובררים שינויים רבים המגביררים את התח
ח
החחיסכון
סיה ,קופות גמל ובתי
גם קרנות פנס
טוח אלא ם
רק חברות ביט
בוצה אינן ק
הממתחרות בקב
יחסי עבודה תקינים עם
י
ם חדשניים ולפתח
שקעות .יכולת הקבוצה ללעצב מוצרים
הש
ם( ובו בזמן להתייעל מבבחינה תפעוללית הינה
עצים בבנקים
מפפיצים )סוכני ביטוח ויוע
חברה.
להמשך רווחיות הח
ך
קרריטית
מבטח משנה מוביל
ח
 11.3.12קקריסת
של הסיכון בעעסקי הביטוח ..בשל כך
רוכשת ביטוחי משנה לשם העבברה חלקית ש
ת
הקקבוצה
שופה החבררה ליציבות הפיננסית של מבטח המשנה ויכולת העמידדה שלו
חש
סקיה בביטוח משנה ,שרובבו נעשה
חת חלק מעס
קבוצה מבטח
בההתחייבויותיו לקבוצה .הק
המשנה אינו משחרר את הקבוצה
את ,ביטוח ה
טחי משנה בחו"ל .עם זא
באאמצעות מבט
מבוטחיה על פי פוליסות ההביטוח.
מחחובתה כלפי מ
לגבי יכולת מבטחי המשנה לש
י
הנובעים מאי וודאות
חשופה לסיכונים ה
ה
הקקבוצה
שלם את
סי ביטוח המ
בויות בגין חווזי ביטוח )נכס
חללקם בהתחייב
משנה( ואת חוובותיהם בגיןן תביעות
למבטח משנה בבודד ,עקב מבבנה שוק
שולמו .הקבווצה חשופה ללריכוז סיכון אשראי ב
שש
ספק.
עלי דירוג מס
טחי משנה בע
ביטטוח המשנה והכמות המוגגבלת של מבט
שנה העולמי
בענף ביטוח המש
ף
שינויים
 11.3.13ש
חת עסקי
שנה ועליה בבתעריפים עללולים להגביל את צמיח
בזמינות ביטוח מש
ת
יריידה
תר בשייר
הקבוצה עלוללה להידרש ללשאת בחשיפפה גדולה יות
ט ,במצב זה ,ה
הקקבוצה .בפרט
קיה ,כאשר בשני המקריים הרווחיות עלולה להיפפגע .אין
אוו לשנות את תמהיל עסק
אין ביטחון כיי מבטחי
שליטה על שוק ביטוח המשנהה )רובו ככוללו בחו"ל( ,וא
ה
לקקבוצה
באותם תנאים הקיימים כיום .על מנת
ם
סיכונים ביטווחיים
שנה יהיו מוככנים לקבל ס
מש
טח משנה לעמוד בהתחייבויותיו
אה מאי יכו לת של מבט
הסיכון כתוצא
לההקטין את ה
ם בדירוג
את חשיפותיהה בין מספר מבטחי משנה המדורגים
צה מפזרת א
לחחברה ,הקבוצ
ם בהסכם
גבוה .בנוסף ,הקבבוצה התקשר ה עם מבטח משנה מהמובילים בעולם
.
ביננלאומי
ק היכולת
הצדדים תוך חיזוק
ם
העסקי בין
י
שמשפר את ההקשר
ביטטוח משנה ""רב ענפי" ש
קופות משבר בשוק זה.
משנה גם בתק
לההשיג ביטוח מ
 11.3.14סיכונים תפעוליים כללייים
אנשים או
של תהליכים ,א
אי נאותות ל
הפסד שנובע מכשל או י
הססיכון התפעוללי מתייחס לה
לארגון .לדוגמא ,מעעילות והונאות בכספי
.
אה מאירוע חייצוני
מעערכות פנימיוות או כתוצא
עלולות להביא להפפסדים בלתי צפויים; פריצה למערכת מחשב עלוללה לגרום
ת
החחברה
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שקעות ,חיתוום ,גביה,
ת אנוש בביצווע תהליכי הש
מו גם טעויות
לההשבתת פעילות זמנית ,כמ
צוניים שאיננם כלולים בתוכנית
אירועים חיצ
התרחשות א
תבביעות וביטווח משנה .ה
ת החברה
ת עסקית עללולים להשפייע על יכולת
 (DRPוהמשכיות
מאסון ) D
הההתאוששות מ
אפקטיבי ולגררום לפגיעה בעסקיה.
תפקד באופן א
לת
 11.3.15ת
תלות במערכוות מידע
המידע .כישללון בפיתוח ,הטמעה
צה תלויה באופן מהותי במערכות ה
פעעילות הקבוצ
תומכות בתהלליכי הליבה בקבוצה עלוול לגרום
מערכות המידע הת
ת
תפעול שוטף של
ות
ם חדשים
ולפגיעה ביכולתה ללפתח מוצרים
ה
תקין,
יכולת החברה לתפפקד באופן ת
לפפגיעה ב ת
לקוחותיה.
ת
הולם ל
וב מתן שירות ה
פטיים
 11.3.16הליכים משפ
פעעילות הקבוצה בתחום הבביטוח וחסכוון טווח ארוך יוצרת חשיפפה מהותית ללסיכונים
משפטיים
הרגולטור .תקדימים מ
.
צד
תובענות ייצוגיות וועיצומים מצ
ת
שפטיים ,ובכללם
מש
ם בעצוב
משפטיים בגין ליקויים
ם
תוצאה מהליככים
להגדיל את סכומי התביעות כת
ל
עללולים
ם צדדים
תקשרויות עם
מים אליהם כפופה החבררה )לרבות פפוליסות ,והת
תפעול ההסכמ
ות
שוק ההון
"ע ובתחום ש
קקו חוקי אכייפה מנהלית בתחום ניי ע
שללישיים( .בשננת  2011חוק
ת קנסות
תאמה ,להטלת
הביטוח ,בהת
את סמכויות ררשות ניי"ע ווהמפקח על ה
שר הרחיבו א
אש
גופים מוסדיים )ללפי העניין( ועעל נושאי
ם
חברות מדווחות ו//או על
ת
ועעיצומים כספייים על
האמורים ותווך הטלת
מנויות בתוספפת לחוקים ה
של הוראות המ
של הפרות ל
שרה בהן בש
מש
ת אכיפה"
מעה "תכנית
על המנכ"ל לעעניין זה ,למעט אם הוטמ
אישית-פיקוחית ל
ת
אחחריות
בחחברה.
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 11.4טבלת גוררמי סיכון
ם ענפיים
מקרו ,סיכונים
הסיכון שתוארו לעעיל על פי טיבבם  -סיכוני מ
ן
בטבלה הבבאה מוצגים גורמי
ה ,על פי השפפעתם על
ברה ,אשר דוורגו ,בהתאם להערכות הננהלת החברה
וסיכונים מיוחדים לחב
בכללותה:
ה
עסקי החבברה
תיאור ההסיכונים

דירוג הסיכון
השפעה
נמוכה

השפעה
בינונית

השפעה
גבוהה

סיכוני ממקרו
שינויים במצב המדינני
המשק
ק
שינויים במצב
שינויים בשווקים הפיננסיים
סיכוני אאשראי
סיכוני נזזילות

הערות

X
X
X
X
X

סעיף 11.33.1
סעיף 11.33.2
סעיף 11.33.3
סעיף 11.33.4
סעיף 11.33.5

סיכונים ענפיים
רמת שיממור התיק
סיכוני בביטוח
אירועי קקטסטרופה
שינויים רגולטורים
שינויים באקלים השייפוטי
שינויים בתנאי התחררות

X
X
X
X
X
X

קריסת ממבטח משנה מוביל
שינויים בענף ביטוח המשנה
העולמי
סיכונים מיוחדים לחברה
סיכונים תפעוליים כללליים
מידע
ע
תלות בממערכות

X
X

סעיף 11.3.112
סעיף 11.3.113

X

סעיף 11.3.114
סעיף 11.3.115

X

הליכים ממשפטיים

סעיף 11.33.6
סעיף 11.33.7
סעיף 11.33.8
סעיף 11.33.9
סעיף 11.3.110
סעיף 11.3.111

סעיף 11.3.116

X

עניין אופן ניה
 11.5עמדת הדיירקטוריון בע
הול הסיכונים
הסיכונים
חות הכספיים השנתיים ,לדדעת הדירקטוריון ,ניהול ה
המתואר לעיל ובדוח
ר
בהתחשב בכל
עניין.
הינו סבירר בנסיבות הע

ארי קלמן
מנהל כללי

מנחם גורב
ביץ
יו"ר דירקטווריון
תל אבביב 24 ,במרסס2013 ,
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לא למחוק טקסט זה )נועד לשימוש האותיות במספרי העמדים(
לא למחוק טקסט זה )נועד לשימוש האותיות במספרי העמדים(

עניינים
תוכן ע
.1

למצב עסקי התאגיד
ב
הסברי הדירקקטוריון
1.1
1.2
1.3
1.4

.2

המצב הכספפי
2.1
2.2
2.3
2.4

.3

7
8
8
9

9
9
10
10
10

11

דיווח בדבר חחשיפה לסיכוני שוק ודרככי ניהולם

22

חברה
ניהול הסיכונים בח
ל
האחראאי/ת על
תיאורר כללי של סיכוני השוק
הדיווח
ח
שינויי ם בחשיפות בתקופת
מדיניוות החברה בניהול סיכוני הש
שוק והפיקוח עעליהם
מאזן בבסיסי הצמדה
מבחניי רגישות

היבטי ממשלל תאגידי
דירקטורים בעלי מומחיוות חשבונאית ופיננסית
ם
דיווח על
גילוי בבדבר שיעור הדירקטורים בללתי תלויים בת
תאגיד
מורשיי חתימה עצמא
איים
תרומוות
גילוי בבדבר מבקר פננימי בתאגיד
גילוי בבדבר שכר רוא
אי החשבון המבבקרים
גילוי בבדבר הליך איש
שור הדוחות הכספיים בחבררה
שרה בכירה
מים לנושאי מש
הדירקטוריון למתן תשלומ
ן
שיקוללי
עסקאאות זניחות

הדיווח הפיננסי של התאגייד
הוראות גילווי בקשר עם ה
7.1
7.2
7.3

.8

7

רווח והפסד המאווחדים
ם מדוחות ח
נתונים
כללי
קופת הדוח
השינוייים בתוצאות הפעילות בתק
מידע ככספי לפי תחומי פעילות
ם מזומנים
תזרים
מקורוות מימון

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

.7

1
1
2
6

11
11
12
13
22
22

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

.6

ביטוח
ם על פרמיות ב
נתונים
ביטוחח חיים
ביטוחח כללי
ביטוחח בריאות

תוצאות הפעעילות
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

.5

ם עיקריים מהדוחות הכספייים
נתונים
הון עצצמי
דיבידננד
בור מבוטחים ועמיתים בקבווצה
ם המנוהלים עב
נכסים

הדוח
הרכב הכנסוות בתקופת ה
3.1
3.2
3.3
3.4

.4

כללי
תחומיי פעילותה של החברה
בתקופת הדוח
ת
תחויות
התפת
תיאורר הסביבה העס
סקית

1

אומדנים חשבונאיים קריטיים
ם
דיווח בדבר
גילוי בבדבר אפקטיבייות הבקרה הפפנימית על הדייווח הכספי ועל הגילוי
גילוי בבדבר התקדמות ההיערכות לליישום דירקטייבת Solvency II

גילוי ייעודי ללמחזיקי אגררות חוב
8.1

של התאגיד
ות התחייבות ש
ם בדבר תעוד ת
פרטים

22
23
23
24
25
26

28
28
28
28
28
28
31
32
32
35

36
36
36
37

38
38

8.2
8.3

.9

הנאמןן ושטר הנאמננות
דירוג אאגרות החוב

40
41

אזן
אירועים לאחחר תאריך מא

42

9.1
9.2

נושאי משרה
קבלת דיבידנד ושינווי מבני בקבוצה

42
42

החזקות בע"מ
ת
חים ה
מנורה מבטח
ה
דדוח הדירקטוריון ללשנת 2012
מידע צופה פפני עתיד ,כהגגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .19968-מידע
זה בדוח התקקופתי ,כולל מ
פרק ה
ה במועד
קיימת בחברה
צופה פפני עתיד היננו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבבוסס על האיינפורמציה הק
ת בפועל
למועד פרסום הדווח .התוצאות
ד
או כוונותיה ,נכון
פרסום הדוח וכוללל את הערכות החברה א
ם
מהותי מן התוצאות המ וערכות או המשתמעות ממידע זה .במקרים
עשויות להיות שוונות באופן מ
ת
ם ,כגון:
הופעת מילים
עתיד על ידי ה
ד
קטעים המכילים מידע צופהה פני
ם
מסוימים ,ניתן לזזהות
חברה/הקבוצה סבורה"" ,בבכוונת החברה/הקבוצה"" ,צפוי/ה" וכדדומה ,אך
ה
"החבררה/הקבוצה ממעריכה"" ,הח
סוחים אחרים.
ייתכן ככי מידע זה יוופיע גם בניס
ה"( לשנת
קות בע"מ )להלן" :החברה
מבטחים החזק
את פעילותה של מנורה מ
שלהלן סוקר א
דוח הדדירקטוריון ש
ת הדוח"(.
) 2012להלן" :תקופת
החברה בתקוופת הדוח .הדדוח נערך
דוח הדדירקטוריון ללשנת  2012סווקר את השיננויים העיקרייים בפעילות ה
הינו חלק
תיים ומיידיי ם( ,התש"ל .19700-דוח הדדירקטוריון ה
בהתאם לתקנות נייירות ערך )דדוחות תקופת
ם
ת הדוח התקוופתי כולו כמקשה אחת.
בלתי ננפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו ,וייש לקרוא את
ביחס לתיאור עסקקי המבטחים המאוחדים בדוחות החבברה ,נערך הדוח בהתאם לתקנות הפפיקוח על
עסקי בביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח.19998-

תאגיד
צב עסקי הת
סברי הדירקקטוריון למצ
 .1הס
 1.1כללי
בבורסה לניירות עררך בתל אבייב .עיקר
ה
חרות
מניותיה נסח
ציבורית ,שמ
החברה ההינה חברה צ
הפנסיה ,הגמלל ,הפיננסים והנדל"ן.
מי הביטוח ,ה
עילות בתחומ
החזקת חברות הפע
ת
פעילותה הינה
סטבלישמנט ))תאגידים
החברה הינם ניידן אסטבלישמננט ופלמס אס
ה
בעלי מניוותיה העיקרייים של
קים בכ 61.886% -ממניות החברה.
מר מנחם גוררביץ והמחזיק
מנות עבור מ
זרים( המ וחזקים בנאמ
ה בת של
טחים ביטוח בע"מ ,חברה
מנכ"ל החחברה ,מר אררי קלמן ,המככהן גם כיו"רר מנורה מבט
באמצעות החברה לננאמנות עובדדים ,נכון
ת
מנורה מבטחים בביטוח"( מחזייק,
ה
החברה )ללהלן" :
החברה מוחזקות בבידי הציבור.
ה
חברה .יתרת מניות
למועד הדדוח ,בכ 2.72% -ממניות הח
 1.2תחומי פעעילותה של החברה
ת חברות בנוות בשליטתה
ת ,באמצעות
חברה עוסקת
נכון למועעד הדוח ,הח
ה ,בכל ענפי הביטוח
ם ,ובכלל זה ביטוח חיים וחיסכון אררוך טווח )הככולל ביטוחי חיים ,גמל ופנסיה(,
העיקריים
טוח רכב )חובבה ורכוש( ,ב יטוח כללי אחר( וביטוח בבריאות.
ביטוח כלללי )הכולל ביט
שוק ההון
חברות בנות נוספות בשליטתה ,בפעיללות בתחום ש
ה ,באמצעות ח
בנוסף ,עווסקת החברה
חברה גם
קי השקעות וחיתום .לח
ת ,ניהול תיק
זה בניהול קררנות נאמנות
ם ,ובכלל ה
והפיננסים
המונח בתקנוות ניירות עררך )פרטי
ת" כהגדרת ה
תחום פעילות
אינן מהוות "ת
פעילויות נוספות )שא
ט ,1969-כגון השקעות בנדדל"ן בחו"ל בבאמצעות
קיף ,מבנה וצוורה( ,התשכ"ט
התשקיף ווטיוטת תשק
שליטתה.
חברות בש
סוכנות לביטוח )(1989
את וינשטוק ס
טוח :ארנון ת
סוכנויות ביט
כמו כן ,ממחזיקה הקבוצה בשלוש ס
שומרה"(,
חברה לביטוח בעע"מ )להלן" :ש
ה
שומרה
בע"מ ,באמצעות ש
,
ביטוח
בע"מ וסייני סוכנות לב
אמצעות מנוררה מבטחים בביטוח ,והכל כמפורט
ואורות ססוכנות לביטוח חיים ) (20005בע"מ ,בא
אגיד.
צה ,בסעיף  1..2לדוח תיאוור עסקי התא
בתרשים ממבנה ההחזקות של הקבוצ
צה ראה סעיףף  1.3בפרק תיאור עסקי התאגיד.
תחומי הפעילוות של הקבוצ
לתיאור ת

ב1-

הדוח
 1.3התפתחוייות בתקופת ה
החברה וחברוות הבנות
תחייבות של ה
 1.3.1דיירוג כתבי הת
מה חברת מידדרוג בע"מ )להלן" :מידרוג""( ,דוחות מעעקב אחר
דצמבר  ,2012פרסמ
ר
בחחודש
שלה .לעניין כתבי ההתחיייבות של
של החברה וחבברות הבנות ש
התחייבות ל
דיירוג כתבי הה
 Aa3באופק יציבב .לעניין
שלה בדירוג A
ת החוב ה
את דירוג אגרות
החחברה הותירה מידרוג ת
ת מנורה
בות של מנורה מבטחים ביטוח לרבוות אלה שגוייסו באמצעות
תבי ההתחייב
כת
את דירוג
מבבטחים גיוס הון בע"מ )להלן" :מנורה מבטחים גיוס הון"( ,הורידה מידרוג א
באופק שלילי ל Aa3 -באופק יציב ואת
ק
בות סדרות  1וא' מדירוג Aa2
תבי ההתחייב
כת
טחים ביטוח( מAa3 -
משני מורכב במנורה מבט
התחייבות סדדרה ב' )הון מ
דיירוג כתבי הה
הורדת הדירוגג כאמור,
אם למפורט בבדוח הדירוג ה
באופק יציב .בהתא
ק
באאופק שלילי לA1 -
חלוקת מניות מנורהה מבטחים פפנסיה ,כדיבידדנד בעין ,לחבברה ואת
ת
לווקחת בחשבוון את
ת תמהיל
צרים ,לדעת מידרוג ,את
ח חיים המצ
בייטול מקדם הקצבה בפווליסות ביטוח
מנורה מבטחים ביטוח .ל פרטים נוספיים בדבר תעודות ההתחיייבות של
העעסקים של מ
ראה דיווחים מייידיים של החבברה ושל
סעיף  8.1להלןן .לדוח הדירווג המלא ה
החחברה ראה ס
א 2012-01-3321375 ,2012--01-21369 :ו2012-01- -
מ נורה גיוס הוון מיום ) 26.112.12אסמכתא
אמה(.
 ,3213551בהתא
משנה
סכמי ביטוח מ
חברה בת  -הס
 1.3.2חב
ק חבותו
טוח ,בדבר ררצונו להפסיק
שנה למנורה מבטחים ביט
לפניית מבטח מש
ת
בההמשך
של כ ,15% -בבחלק מפוליסות ביטוח הבריאות שלל מנורה
משנה בשיעור ל
ה
כממבטח
חודש ספטמבבר ,2012
תוקף מיום  1בינואר  ,20012נחתם בח
מבבטחים ביטווח ,וזאת בת
הססכם בין הצדדדים להפסקת ההתקשרו ת כאמור )לה
הלן" :הסכם  .("Cut-offבמקביל,
טח משנה שלל מנורה
חר ,אשר היננו כיום מבט
ח
תו של
וללאור הסכמת
מבטח משנה אח
את עסקי
כמבטח משנה גם א
ח
חריותו
ת ,לקבל לאח
טוחי הבריאות
ביטוח בתחום ביט
ח
מבבטחים
אר  2012ואיללך ,נחתם
 ,Cבתוקף מיוום ה 1 -בינוא
בהסכם הCut- off -
ם
הבביטוח אשר ננכללו
חליפי ,הכוללל קבלת אחרייות מלאה וררציפה לעסקיי הביטוח
עיימו הסכם בייטוח משנה ח
אות שביטוח המשנה בגיננם הופסק מכוח הסכם ה ,Cut-off -ובשיעור
תחום הבריא
בת
וזאת בנוסף לחללקו כיום
ת
פוליסות פיצוי(,
ת
ת של
זההה )למעט לגגבי כמות מוגגבלת ושולית
סכם החליפי כולל גם
ם החליפי"( .יצויין ,כי ההס
הלן" :ההסכם
בבביטוח המשנה האמור )לה
עברת עסקי בביטוח משנה חדשים ,לשננים  2012עד  ,2014בשיעור של עד
הססדר לגבי הע
טוח .המהלך המשולב
ת של מנורה מבטחים ביט
 25%במרבית פעילות ביטווחי הבריאות
%
של מנורה
פעמי ,את רווחיה )לפני מס( ש
אופן חד -י
על שני ההסכמים הגדיל ,בא
של חתימה ל
ש
בייטוח בהיקף של כ 50 -מילליוני ש"ח )כ  32 -מיליוני ש"ח לאחר הש
שפעת המס( .לפרטים
לדוח הכספי.
באור  40ח
נווספים ,ראה ב
 1.3.3ת
תכנית אכיפה מנהלית
התמורות בחקיקה ,ובבעיקרן חקיק ת חוק ייעול הליכי האכיפפה ברשות נייירות ערך
ת
לאאור
ת המשך
מנהלית"( ,ובמסגרת
ת
התשע"א) 2011-להללן" :חוק אככיפה
א
תיקוני חקיקה(,
)ת
החברה והקבוצה במסגרת
ה
ציות להוראות ההדין החלות על
ת
הבטחת
הממאמצים לה
תכנית אכיפה פנימית"
פעעילותה ,פעללה החברה לגגיבוש תכנית אכיפה פנימיית )להלן" :ת
א ו "התכנית"( כרובד נוסף ללעניין זה.
ת תכנית
אישר דירקטוריוןן החברה ,בהמלצת ועדת הביקורת ,את
ר
אוגוסט ,2012
ט
בחחודש
ת והציות
מונה על האככיפה הפנימית
מית וכן מינה את עו"ד רוונה לרר ,כממ
האאכיפה הפנימ
)להלן" :ממונה על האכיפה"( .תכנית אכיפה הפנימית גגובשה בסיועע יועצים
:
בחחברה
חום המשפט וניהול הסיככונים ומכוחה הוקם פוררום ציות הככולל ,בין
חחיצוניים מתח
היועץ המשפטי אשר
מונה האכיפה ,מבקר הפפנים ,מנהל הכספים וה
הייתר ,את ממ
ההטמעה
חברה לרבות לליווי תהליך ה
ת האכיפה בח
מ שמשים כגוררם מייעץ ומללווה לפעילות
שונים.
על מרכיביה הש
של התכנית ל
ש
האחראי מטעם הדיררקטוריון
י
מינה את ועדת הביקורת כגורם
ה
יצצוין ,כי הדיררקטוריון
בגיבוש תכנית הא כיפה בשיתווף ההנהלה והיועצים החיצוניים
ש
לררכז את הטיפול
ה.
קטוריון לפיקווח על יישומה
מטעם הדירק
לאחר הכנתה ,הגוררם האחראי מ
ר
וללשמש,
הפנימית ,על עעיצוב ועדכוןן התכנית
ה ,על פי תכניית האכיפה ה
אכיפה אמונה
המממונה על הא
אכיפה תפקח על קיום הוראות תכנית האכיפה
ממונה על הא
יישומה השוטף .המ
ה
וככן על
ב2-

אשר לאופן הטיפול בליקוייים וכשלים .היועצים
וככן תגיש המלצותיה למנכ""ל החברה בא
ח נהלים
מעת התכנית לרבות רריענון וניסוח
החברה בהטמ
החחיצוניים מללווים את ה
לזיהוי פערי ציות בבפעילות החבברה.
י
חום דיני ניירוות ערך וביצו ע סקר
מ תאימים בתח
קבוצה
שינוי מבנה בק
 1.3.4ש
ם ביטוח
מ נורה מבטחים פנסיה בע""מ  -בחודש פברואר  ,20012חילקה מנורה מבטחים
אה באור
חברה .לפרטיים נוספים רא
א ת מניות מנורה מבטחים פנסיה ,כדיבבידנד בעין ,לח
 115לדוחות הכספיים.
בחודש דצמבר  20012אישרו
ש
מבטחים גמל בע"מ )להלן" :מנוררה מבטחים גמל"( -
ם
מ נורה
דיירקטוריוני החברה והחבררות הבנות הררלבנטיות הלליך של שינוי מבני ,אשר בבמסגרתו
תמוזג מנורה מבטחים גמל לתוך מנוררה מבטחים פנסיה ,באוופן שמנורה מבטחים
ת
חים גמל,
של קופות הגמל שבניהול מנורה מבטח
פננסיה תהפוך להיות החבררה המנהלת ש
סל ללא פירוקק .הליך השיננוי המבני הנ""ל כפוף לקבללת שורה
וממנורה מבטחיים גמל תחוס
של אישורים ,ובכלל זה איישור רשות ההמסים ,אישור הממונה ,אישור רשם החברות
ש
תת הון שתיוווצר אצל מנוורה מבטחים פיננסים )חבברת האם
משפט להפחת
ואאישור בית המ
של מנורה מבטחים גמל עובר למיזוג( ,כתוצאה מהמיזוג .תוקף המיזוג הינו יום ה1 -
ש
פעילות הקבוצה בתחום הגמל והפנסיה
ת
ביינואר  .2013השינוי האמוור ,נועד לייעעל את
הכפילות במנגננוני הניהול כפי המצב
חת וביטול כ
לחברה מנהלת אח
ה
תוך איחוד הפעילות
ת
עוובר למיזוג.
קה מנורה
"מ  -בחודש יננואר  ,2013לאחר תאריך המאזן ,חילק
שומרה חברה לביטוח בע מ
ש
א
מבבטחים ביטווח את
מלוא ) (100%מנייות שומרה ,כדיבידנד בעעין ,לחברה .לפרטים
המאזן.
אחר תאריך ה
להלן ,אירועים לא
ן
סעיף 9.2
נווספים ראה ס
עד בעיקרו ללשפר את ה
שינוי המבני כאמור ,נוע
הש
הגמישות הפייננסית בקבוצה ,תוך
טחים ביטוח לחברה ,תווך יצירת
ממנורה מבט
הקקטנת התלות בחלוקת דיבידנדים מ
ה.
שירות חובותייה של החברה
שיר ,לצורך ש
מ קורות לתזרים מזומנים יש
שרה
פוליסת ביטוח אחרייות דירקטוריים ונושאי מש
ת
 1.3.5חחידוש
אי משרה
טורים ונושא
חריות דירקט
ת ביטוח אח
בחחודש אוגוסט  ,2012חודדשו פוליסות
החברה והחברות הבנות בקבוצה ,לתקופה שעד לליום  31ביוללי,2013 ,
 (D&Oשל ה
)O
אחריות כולל של  755מיליוני דוולר למקרה ולתקופה .לפפרטים ראה באור 38
ת
בגגבול
לדדוחות הכספייים.
נגזרת
ת
 1.3.6הססכם פשרה  -תביעה
ה
בחחודש מאי  ,2012אישר בבית המשפט הסכם
פשרה שהוגש במסגרת בקשה לאישור
אר ,2011
אשר הוגשה בבחודש פברוא
חים ביטוח א
תביעה נגזרת נגד החברה וומנורה מבטח
ת
שה"( .לפרטים נוספים,
שנ"ט) 1999-ללהלן" :הבקש
החברות ,התש
לסעיף  194לחוק ה
ף
בההתאם
ראאה גם באור )39א( 7לדוח הכספי.
אמצעות חברה בת  -בנק ללפיתוח תעשיייה
 1.3.7רככישת נכס בא
א )(100%
את העסקה ללרכישת מלוא
טחים ביטוח א
השלימה מנורה מבט
ה
בחחודש מרס ,2012
תוח תעשייה בישראל
של הבנק לפית
הממניות הנכלללות בהון המניות המונפקק והנפרע ל
אחר קיום
מבטחים ביטוח ,וזאת לא
בעע"מ )להלן" :בל"ת"( ומיזווג פעילות בלל"ת למנורה מ
ת המסים
מיזוג כאמור וואישור רשות
ת המשפט למ
מתלים ,לרבות אישור בית
כלל התנאים המ
שמה ,בתקופת הדוח,
מנורה מבטחיים ביטוח רש
מהשלמת העסקה ,מ
ת
לעעסקה .כתוצאה
ספיים.
ש"ח .לפרטים ראה באור  4לדוחות הכס
מיסים בסך של כ 54 -מיליוני ש
ם
הככנסות
הול משאבי ה ארגון
מערכת  ERPלניה
ת
 1.3.8הטטמעת
מרה ביטוח( ללהפעיל מערככת ERP
חלה הקבוצה )למעט שומ
בחחודש אוקטובר  ,2012הח
שאבי אנוש ודיווח כספי(( ,וזאת חלף מערכות
חחדשה לניהול משאבי האררגון )רכש ,מש
היות השפעה חיובית,
אמור .למהלך זה צפויה לה
מ יכוניות ישנות ונפרדות ללכל תחום כא
שיפור הבקרות לצורך הדי ווח הכספי.
ביין היתר ,על ש

ב3-

 1.3.9דיירקטוריון ונוושאי משרה בבכירה
חוק החברות ,הקימה החברה ועדת
צמבר  ,2012ללאור הוראות תיקון  20לח
א  .בחודש דצ
הדח"צים ,והיא מונה
תגמול .בוועדה מכהניים ,בהתאם להוראות החוק  -כל ה
ח"צ( ,חזי
ארבעה חברים ,כלהלן  -ה"ה כוכי בן-גרא )דח""צ יו"ר( ,חיים אהרון )דח
הם בהתאם ללהוראות
מילוא ,אשר תנאי כהונתו והעסקתו ה
צאיג )דח""צ( ושלמה מ
שנקבעו לפי סעיף  244לחוק החברוות.
ה והציות
כממונה על אכיפה
ה
ב  .בחודש אוגוסט  2012מונתה ה"ה עו"ד רונה לרר,
אכיפה וציות במנורה
בחברה .יצוין ,כי הגבב' לרר מונתהה במקביל גם כממונה א
ביטוח.
מבטחים ב
ג.

ה בחברה.
דירקטורית בלתי תלויה
ת
בחודש יונני  ,2012מונת
תה ה"ה עו"ד אלה רובינק ,כ
ח.
מכהנת במקבייל כדירקטוריית במנורה מבבטחים ביטוח
הגב' רובינק מ
יצוין ,כי ה

קר הפנים שלל החברה
שורץ לכהן כמבק
ץ
מיום  1במאי  ,20012חדל ה"ה שמואל
ד  .החל ם
ספות בקבוצהה .בהמשך ללאמור ,בחודדש יולי  ,2012אישר
ושל חברות בנות נוס
ת הביקורת( ,את מינויו של ה"ה רו""ח מאיר
דירקטוריוון החברה )בבהמלצת ועדת
קר הפנים שלל החברה
הולצמן ,כמבק
איליה )שוותף( ממשרד רואה החשבוון רוזנבלום ה
פר חברות נוספות בקבוצה  ,וזאת החל מיום  1באוגווסט ,2012 ,עעד למינוי
ושל מס ר
החברה והקבוצה .לפרטים
ה
מבקר פניים קבוע ,עובבד החברה ,בהתאם למדדיניות
נוספים ,ראה סעיף .6.5.1
שינויים רגולטוריים עיקריים בתקופת ההדוח
 1.3.10ש
בדמי ניהול
א .הרפורמה ב
בממסגרת ההסדדרה הרגולטוורית בתחום החיסכון ארווך הטווח ,פורסמו בתקופפת הדוח,
תן לגבות
מירביים שנית
קתיים שענייננם הנהגת הררפורמה בדמי הניהול המ
הססדרים תחיק
קף מחודש ינוואר  ,2013וכןן הגבלות
חיסכון ארוך הטווח בתוק
לגגבי חלק ממוצרי תחום הח
ת הפיקוח
שר ,וזאת במסגרת תקנות
טחים ועמיתי ם מנותקי קש
עלל גביית דמי ניהול ממבוט
שע"ב) 2012-ללהלן ,לצורך ס"ק זה:
פיננסיים )קופפות גמל()דמיי ניהול( ,התש
עלל שירותים פ
מי ניהול מיינימליים.
חקיקה לענייין קביעת דמ
מו הצעות ח
"ההתקנות"( .בנוסף ,פורסמ
בדמי הניהול רראה באור  228לדוחות
לפפרטים נוספים בדבר מרככיבי הרפורמהה האמורה ד
הככספיים.
כללל השינויים המוצעים ככאמור ,צפוייים להביא להפחתה בהככנסות הקבוצצה מדמי
השפעה גם על העררך הגלום בגיין מכירת
ה
קנות צפויה ללהיות
נייהול .בנוסף ,ליישום התק
תקנות לתוקף עלולה
שות שימכרו בבעתיד .כמו כן ,כניסת הת
ביטוח חיים חדש
ח
פווליסות
שמכרה החבררה בעבר
ם דמי ניהול גבוהים יותר ש
שיעור ביטולי פוליסות עם
לההעלות את ש
מאידך ,הפסקת שיווק
וההחלפתן או נניודן לפוליסות חדשות עעם דמי ניהול נמוכים .מ
תכניות ביטוח חיים משולבבות בחסכון ההכוללות מקדדמי קצבה מוובטחים כנזככר בסעיף
ת
קטטן )ב( להלן ,עשויה למתן תופעה זו.
תה ,אשר
הכנסותיה ועל רווחיות
ה
על
של התקנות ע
עה הכוללת ש
בוחנת את ההשפע
ת
הקקבוצה
שלב זה איננה ניתנת להערכה במיווחד לאור רפפורמות נוספפות בתחום החיסכון
בש
שר נועדו
מצאות בהליככי חקיקה ואש
שנים האחרוננות ו/או שנמ
הפפנסיוני שנכננסו לתוקף בש
החיסכון הפננסיוני )ראה גגם סעיף
קיפות והניידדות בתחום ה
לההגביר את התחרות ,השק
חברה כאמור הינה מידע צצופה פני
תיאור עסקי התאגיד לעילל( .הערכת הח
 3.1.1..3לפרק ת
ם ,ואולם,
הוראות התקנות וההצעות החוק והתקנות כפי נוסחן היום
ת
סת על
תיד המבוסס
עת
מת והיקף ההשפעה המצצרפית על תווצאותיה.
מוד את עוצמ
א ין באפשרות החברה לאמ
החוק והתקנות הנ"ל על
ק
של התקנות ווהצעות
תוסיף ותבחן את ההשפעה ש
ף
החחברה
דרכים להתמודד עעם השפעות אלו.
ם
תוצאות פעילוותה וכן
ת
קצבה מובטחיים בפוליסות ביטוח חיים
ב .הסדרה בנושא מקדמי ק
המגלמים
בחחודש יולי  20122פרסם משרד האוצצר את טיוטת חוזר מקדדמי קצבה ה
אגף שוק
שך למחקר שננערך על ידי א
טת החוזר פוררסמה בהמש
תוחלת חיים .טיוט
ת
הבבטחת
מודד עם
אשר בחן ,בין ההיתר ,את יכוולת חברות ביטוח להתמ
ר
הההון ביטוח וחיסכון
משולבות
טוח חיים מ
חים .כיום ,תכניות לביט
קצבה מובטח
הגלום במקדמי ק
ם
הססיכון
המגלמים
כוללות מקדמי המרה לקצבה ה
ת
טוח,
שווקות על ידדי חברות ביט
בחחיסכון המש
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שך שיווק
המחקר ,המש
הבבטחת תוחלת חיים )להללן" :מקדמי קקצבה"( .על פפי תוצאות ה
לפגוע ביכולתן שלל חברות
ע
תכניות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצצבה מובטחים יכול
ת
סות אלו.
שלום קצבאות בגין פוליס
לעעמוד ,בטווח הארוך ,בהתחייבויות לתש
החברה את אומדני תוחלת
ה
עדכנה
הבחינה שערככה החברה ,ע
בההמשך לאמורר ,ועל סמך ה
חת הקצבה ובבהתאם הגדיללה את ההפררשה לעתודה משלימה
החחיים ואומדני שיעור לקיח
ההכנסה )וכ 34 -מילליון ש"ח
ה
מסים על
ם
ח ,לפני
 52מיליון ש"ח
קף של כ5 -
לגגמלאות בהיק
שנצברו בפולייסות ביטוח חיים עד
ת לכספים ש
הפרשה האמורה מתייחסת
לאאחר מס( .הה
צבירה עתידית בבפוליסות אללו.
לייום  30ביוני  20122ואינם ככוללים התחיייבות בגין י
בר  2012פררסם הממונהה נייר עמדה בעניין עדכון מערך ההנחות
בחחודש נובמב
את מערך
פנסיה וביטוחי מנההלים ,שבמסגרתו נקבע ככי יש לעדכן א
ה
הדדמוגרפיות בקרנות
חיים עם
ולהפסיק שיווק תוכנניות ביטוח ח
ק
סיה
ה נחות ברירת המחדל של קרנות הפנס
וזאת בין היתר ,ללאור ממצאי הממונה
ת
ת חיים,
מ קדמי קצבה המגלמים הבבטחת תוחלת
ם לצורך
סם הממונה מספר חוזרים
קח .בהמשך לאמור ,פרס
בממחקר הנ"ל שערך המפק
הכספיים.
ספים ,ראה באור (5)37ב (5)3.בדוחות ה
ה .לפרטים נוס
מסקנות נייר העמדה
ת
יי שום
אקטוארי
חישוב מאזן א
ת חוזר פנסיה בעניין דרך ח
דצמבר  2012פרסם הממונה את
ר
בחחודש
תקנון של קרן פפנסיה שבו פפורסמו לוחוות חדשים ללצורך חישובב המאזן
ן
וממקדמי
סוי לנכות; ) (2עליית
שר יביאו ל (1) :הפחתה מהותית בעללויות בגין כיס
האאקטוארי ,אש
חוזר נכנס ללתוקף ביחס לדוחות
מ קדם המרה מצבירה לפננסיית זקנה בפרישה .הח
משנת  2012ואילךך.
ת
הככספיים
ת ביטוח
המכירות של פוליסות
ת
שויה להיות ההשפעה על היקף
לההסדרה הכוללת הנ"ל עש
ם בהיקף הבביטולים והפדדיונות בפולייסות עם
ביטוח ,על צמצום
ח
חחיים על ידי מנורה
טווח של
מוצרי החיסככון הארוך ט
מכירות של מ
מ קדם קצבה מובטח ועל תמהיל המ
ה ,לשינויים האמורים צפפויה להיות השפעה מהוותית על
הקקבוצה .להערכת הקבוצה
מל למכור
תן אפשרות לקופות הגמ
סכון הפנסיונני ,מאחר ומת
התחרות בשוק החיס
ת
מבבנה
הפנסיה כאמור ,תווך ביטול
ה
חיים והוזלת עלות כיסוייי הנכות בקרנות
כייסויים ביטוח
המוצרים
התחרות בין ה
הקצבה של פוליסות ביטוח חייים ,צפויים ללהגביר את ה
ה
מ קדמי
ה ,לא ניתן ללהעריך מהו שיווי המשקל שאליו יגיע שוק
שונים בתחוום .בשלב זה
הש
ההשפעה
בעקבות השינויים ההאמורים ולפייכך לא ניתן להעריך את ה
ת
סיוני,
החחיסכון הפנס
ספיות של הקבוצה על הפעילות
השינויים האמורים על ההתוצאות הכס
הככוללת של ה
חיים ועל
פוליסות ביטוח הח
ת
תיק
הפנסיוני השונים ,עעל שימור ת
י
סכון
בממוצרי החיס
הול כמפורט בבסעיף א'
תר על כן ,יתככן כי לרפורמה בדמי הניה
הגלומה בהם .ית
ו
ה רווחיות
ה מקזזת
תהיה השפעה
קדמי הקצבהה כמפורט בבסעיף זה ,ת
ולהסדרה בנושא מק
ה
לעעיל
מור הינן
סות ביטוח ההחיים הקיימות .הערכות החברה כאמ
שימור תיק פוליס
ר
בממישור
הנ"ל ועל תק
מ ידע צופה פני עתיד המבוססת על ננייר העמדה והחוזרים ה
קנות דמי
אמור אין וודאות כי
שפורסמו ,וכא
תקנות בנוש א זה כפי ש
ה ניהול והצעות החוק והת
התוצאות
להיות שונות מן ה
ת
אות בפועל עשויות
משנה .התוצא
מורות תתממ
ה הערכות האמ
הצרכנים כפי שתהיה בפועעל.
בין היתר ,בשל שינוי אפשריי בהתנהגות ה
הממוערכות ,ן
ג .חישוב עתודות בביטוח כללי
אשר
ת הפיקוח
מחליפות את תקנות
ת
שוב עתודות א
פורסמו תקנות חיש
ו
בחחודש ינואר 2013
התשמ"ה-
טוח כללי( ,ה
עתידיות בביט
ת לתביעות ע
שוב הפרשות
עלל עסקי ביטווח )דרכי חיש
טוח כללי
המפקח ליתן הורא ות לאופן חיישובן של העעתודות בביט
ח
סמכת
 ,19884תוך הס
המפקח חוזר בדבר חישובב עתודות
החדשות .במקקביל ,פרסם ה
מ סוגים כמפוררט בתקנות ה
בביטוח כללי הכולל הוראות אש ר רובן נכללו בתקנות שבוטלו .השינוי המהותי
ח
בייטוח
ם השווה
לביטול מנגנון ה"צצבירה" שענייינו שמירת עעתודה בסכום
ל
ה נכלל בחוזר נוגע
מועד תחילת הביטוח,
הראשונות ממ
הכנסות על הוצאות מצטבר לשללוש השנים ה
ת
לעעודף
האמור הוגבלל לענפים
טול המנגנון ה
תביעות ארוך .יצוין ,כי ביט
וזזאת בענפים בעלי זנב ב
ה מהדוח
תלויות בתחוללה לראשונה
הערכה אקטווארית של ההתביעות הת
בההם קיימת ה
הככספיים ליום  31במרס .2014
עמדת ממונה  -נוהג מיטביי לחישוב
טה שעניינה ע
בננוסף ,בחודש יולי  ,2012פפורסמה טיוט
את עמדת
הינה להציג א
ביטוח בביטוח כלללי לצורך דיוווח כספי .מטררת הטיוטה ה
ח
תודות
עת
ארים בבואם לחשב עתודוות ביטוח
הממפקח לגבי ננוהג מיטבי )" ("Beest Practiceלאקטוא
הולם את
אופן נאות וה
כך שישקפו בא
בבביטוח כללי לצורך הדוחוות הכספיים השנתיים ך
תית מהנוהג המיטבי אפפשרית כאשרר קיימת
הההתחייבויות הביטוחיות .סטייה מהות
במסמך מפורטים עעקרונות כללייים ,אופן בחיירת ההנחות והמודל,
ך
מוצדקת לכך.
ת
ססיבה
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התחייבויות בביטוחיות
תזרים התחייבבויות ,קיבוץץ סיכונים וקבביעת גובה ה
שיעור היוון ת
ש
ם המאזן.
מאזן ולסיכונים לאחר יום
בגגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמווכים ליום המ
אמור החל מהדווחות הכספייים לשנת
מפקח כ ר
של עמדת המ
הטיוטה תחילתה ש
ה
עלל פי
.20113
קטנת סך
חוזר והטיוטה .ביטול הצביירה יביא להק
החחברה בוחנת את הוראות התקנות ,הח
מאידך ,קשה להעריך את השפעת
הההתחייבויות הביטוחיות וולהגדלת הההון העצמי .מ
אקטוארית בייחס לכללים המיושמים ככיום ,על
שינוי בכללי החישוב של העתודה הא
הש
ההשפעה
החברה .לפיכךך ,לא ניתן ,בשלב זה ,ללהעריך את ה
סקיות של ה
תוצאות העס
הת
אמורים.
הממצרפית של התיקונים הא
 1.3.11הלליכים משפטיים
תובענות שהוגגשו כנגד
ייצוגיות ולאישור ת
ת
חשיפה לתובעענות
חויות בדבר ח
לעעניין התפתח
אה באור
תביעות תלויות נוספות ,רא
החברות המאוחדות שלה ,כייצוגיות ות
החחברה ו/או ה
 339לדוחות הכספיים.
 1.4תיאור הססביבה העסקיית
ם על פעילות התאגיד
מים חיצוניים
 1.4.1סבביבה כללית ווהשפעת גורמ
 1.4.1..1שוק ההון  -התפת
תחויות בסביבבה המאקרו ככלכלית
האחרונים ,מעעידים ,כי
במהלך החודשים ה
ך
אינדיקטורים המאקרו כלכליים שהתפפרסמו
ם
הא
מדן המעודכן לצמיחה
בקצב מתון .האומ
ב
תפתחה
הפפעילות הכלככלית במהלך שנת  2012הת
.3%
שנת  2012עומד על כ3 -
בש
הגידול של הביקושים
תון נובע ,בין היתר ,מהיחללשות בקצב ה
הצמיחה המת
הססיבה לקצב ה
ה בסיכון
סקרת אופיינה
טה בפעילות בבעולם .הסביבבה העולמית בתקופה הנס
עלל רקע ההאט
מספר מדינות בגווש היורו
ר
משבר החובוות של
ה ,בעקבות מ
שבר באירופה
לההתפרצות מש
שאר העולם.
אר הגוש ועל ש
ובבעקבות השלכותיו על שא
ח "תמר"
שהפקת הגז מקידוח
ת
הנחה
הצצמיחה הצפוויה לשנת  20113עומדת עעל  ,3.8%בה
ת הגז.
שפעת הזרמת
 2.8%בניכוי הש
תוכנן ,ועל %
של  ,2013כמת
תחל במהלך הרבעון השני ש
ת
ת .שיעור
מת פעילות גגבוהה יחסית
לממרות ההאטה ,המשק היישראלי עודננו נמצא ברמ
מכ ,7% -מאז הרבעון השנני של  ,2011ררמה נמוכה ,במונחים
עומד על פחות מ
ד
האאבטלה
עבודה עומד על שיא שלל 63.8%
הייסטוריים ,למרות ששיעוור ההשתתפ ות בשוק הע
נאה .על פי נתוניים מנוכי
.
לעלות בקצב
ת
ביל לכך ,השככר הנומינלי ההמשיך
א חוזים .במקב
הנומינלי,
תשלומי מס הבריאות ,ה מהווים אינדדיקציה לתשללומי השכר ה
עוונתיות ,סך ת
מקבילים
 5.7%לעומת החודשים המ
מבר-דצמבר  2012בכ% -
הייו גבוהים בחודשים נובמ
א שתקד.
מרכז יעד
המחירים לצרכן עלה בשנת  22012בכ ,1.6% -שיעור המצווי בסביבת מ
ם
מ דד
ה ממחירי
בשנת  2012נבעה
ת
של בנק ישראלל .התרומה ההעיקרית לאיננפלציה
האאינפלציה ל
המדיניות המוניטרית של בנק
ת
מה.
 ,6.5%בהתאמ
והאנרגיה ,שעלו ב 3.3% -וב% -
י
הדדיור
שונה של
עילות המתונהה באופן מדוד .לאחר שבמחצית הראש
שראל הגיבה להמשך הפע
יש
אל את הריבית במשק
של  ,2.5%הורריד בנק ישרא
הריבית על שיעור ש
ת
שיעור
שנה נשמר ש
הש
ת לתמוך
של  ,1.75%בבסוף השנה ,זאת על מנת
 2012עד לרמה ש
2
בממחצית השניייה של
ת המשק
השפעה השל ילית של ההאטה הגלובלית על צמיחת
אלית נוכח הה
בפפעילות הריא
הממקומי ועל רקע הירידה בציפיות האינפפלציה.
ם במטרה
של  ,2012אושררו על ידי הכנסת מספר צעעדים כלכליים
הרבעון השלישי ל
ן
בממהלך
קטין את גירעעונות הממשללה ובכלל
סים ובכך להק
המדינה ממס
לההגדיל את היקף הכנסות ה
ת ביטוח
מס על חברות
מכך העלאת המ
זהה ,העלאת המע"מ מ 166% -ל 17% -ו כתוצאה ך
וממוסדות כספיים אחרים.
שוקי האג"ח והמנניות
י
1.4.1..2
ם השלילי
מה חיובית בבשווקים הפיננסיים העוללמיים .הגורם
תאפיינה במגמ
שנת  2012הת
ש
ה ממשבר
מית כתוצאה
טה הכלל עולמ
פיע על מדדי המניות בארץץ היה ההאט
העעיקרי שהשפ
והחריף השנה עם הורדת דירוגג אשראי
ף
החל בשנת 20111
במדינות אירופה שה
ת
החחוב
התרבו העדוויות להאטה במשק,
לממדינות ולבננקים מובילים באירופה .במקביל ,ה
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ה בשיעור
בייניהם :ירידה בקצב הצמיחה והתייצבוותה על שיעוור שנתי של כ ,3% -עלייה
ממשלתי.
האאבטלה ועליייה בגירעון המ
מת המסחר בבתל-אביב היוו הורדות
שפיעו על מגמ
קומיים שהש
החיוביים המק
ביין הגורמים ה
ה ריבית ע"י בננק ישראל בררבע אחוז ,שללוש פעמים בבמהלך השנה .הורדות הרריבית היו
מוך מתקרת האינפלציה שהציבה
חירים לצרכןן בשיעור נמ
עלל רקע עליית מדד המח
המממשלה .במישור הבינלאוומי ,תרמו עלליות השערים ,בעיקר בשוווקי ארה"ב.
שר מדד ת"א  100עלה
בממהלך שנת  ,2012עלה מדדד ת"א  25ב שיעור של כ ,9.2% -כאש
של כ 4.8% -ומדד היתר  50עלה
מדד ת"א  75עללה בשיעור ש
שיעור של כ .7.2% -ד
בש
ת"א-פיננסים )בנקים,
שיעור של כ .21.6% -בללט לחיוב בעעלייה של כ 23% -מדד ת
בש
מהוראות
ם ,מניות ענף התקשורת שהושפעו מ
עות( .לעומתם
חברות ביטוח ובתי השקע
חב
אפיינה אותם בשנת  22011ואיבדו
רגגולטוריות חדשות המשיכו במגמה ההשלילית שא
 32.7%נוספים מעררכם.
3
בממהלך שנת  2012כ-
 2012עליות שעררים .בארה"ב ,,מדד ה-
2
הציגו מתחיללת שנת
ם שווקי המנניות בעולם ה
גם
שיעור של כ ,13.4% -מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-
התקופה הנסקרת בש
ה
 S&PPעלה במהלך
מדד הדאקס הגררמני עלה
של  .15.9%באירופה ,ד
 7.3%ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד ש
%
קאק הצרפתי עלה בכ 15.2% -ומדד
חד של כ ,29.11% -מדד הק
בממהלך שנת  2012בשיעור ח
הפפוטסי האנגללי עלה בשיעוור של כ.5..8% -
 40בכ 8% -ובכ,9% -
מדד התל בוננד  20ומדד תל בונד 4
בממהלך שנת  ,2012עלו מ
בכ 9.4% -ומדדד האג"ח הממשלתי
מוד עלה כ
ממשלתי הצמ
בההתאמה .מדד האג"ח המ
בכ.7% -
שקלי עלה כ
הש
ם ,במהלך הת
עליות שערים
אסיה נרשמו ע
ם בבורסות א
גם
תקופה הנסקררת ,כאשר מדדד הניקיי
ה בשיעור
 23.8%ומדד ההמניות בהונג קונג )ההאננג-סאנג( עלה
שיעור של כ% -
הייפני עלה בש
של כ.23.1% -
ש
היציג של
של כ 2.2% -לעעומת שערו ה
פה הנסקרת ,פוחת השקלל בשיעור ל
בססיכום התקופ
תרות המט"ח של בנק
של האירו .ית
שערו היציג ש
בשיעור של כ 0.1% -מול ש
הדדולר ויוסף ב
ארדי דולר לעעומת סך שלל כ74.9 -
מבר  2012בככ 75.9 -מיליא
מו בסוף דצמ
שראל הסתכמ
יש
מ יליארדי דולרר ,בסוף דצמבבר .2011

המצב הכספיי
 .2מ
הכספיים
ם
חות
 2.1נתונים עייקריים מהדוח
אוחדים:
המאזנים המא
תונים מתוך ה
 2.1.1נת
)באלפי ש"ח(
סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
חרות
סך הכל השקעוות פיננסיות אח
נכסים אחרים
סך כל הנכסים
הון עצמי
התחייבויות:
אינם
חוזי השקעה שא
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וח
תלויי תשואה
חוזי השקעה תללויי
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וח
תשואה*(
התחייבויות פינננסיות
חרות
התחייבויות אח
התחייבויות
סך כל ההון והה

 31בדצמבר 2012
13,772,582
15,303,651
5,738,726
34,814,959
2,626,859

 31בדצמברר 2011
12,124,752
14,718,541
5,138,191
31,981,484
2,208,642

15,068,401

14,401,448

13,720,390
1,806,085
1,593,224
34,814,959

11,790,264
2,063,120
1,518,010
31,981,484

תחייבויות בגין חוזים תלוויי תשואה מווצגות בסעיפפי זכאים ויתררות זכות
**( חלק מההת
והתחייבויות פיננסיות.
ת
נכון ליום  31בדצצמבר ,2012 ,עומד על סך של כ 334,815 -מיליוני
של החברה ן
סך הנכסים ל
ח ליום  31בדדצמבר .2011 ,הגידול בסךך הנכסים
 31,981מיליוני ש"ח
3
סך של
ש"ח לעומת ס
ש
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ה מעליות
סיים כתוצאה
תשואה על הנכסים הפיננס
הדוח נבע בעיקר מתוספת הת
ח
תקופת
בת
תקבלו.
קי ההון ומדמי ביטוח שנת
שערים בשוק
הש
סך ההתחייבויות של החבררה נכון ליום  31בדצמבר 2012 ,הסתכם בכ 332,188 -מיליוני
ליום  31בדצמברר .2011 ,הגידול בסך
סך של  299,772מיליוני ש""ח נכון ם
ש"ח לעומת ס
ש
קפה למבוטחיים בחוזי
תשואה שנזק
הההתחייבויות בתקופת הדווח נבע בעיקקר מגידול בת
קבלו בחוזים ככאמור.
בייטוח וחוזי השקעה וכן מגגידול בהתחיייבויות מדמי בביטוח שהתק
 2.2הון עצמי
של 2,209
ם בכ 2,627 -מיליוני ש"ח לעומת סך ש
הון החבררה נכון ליום  31בדצמבר  ,2012מסתכם
ליום  31בדצמבר  .2011העליי ה בהון נובעת בעיקר מגידדול ברווח הככולל בסך
ש"ח ,נכון ם
מיליוני ש"
ח.
של כ 4417 -מיליוני ש"ח
התשנ"ח-
הנדרש ממבטח( ,ה
ש
מינימלי
תים פיננסיים )הון עצמי מ
קוח על שירות
בהתאם ללתקנות הפיק
טחים ביטוח וולשומרה
חים בקבוצה ,למנורה מבט
החלות על המבטח
ת
ההון"(,
) 1998להללן" :תקנות ה
קיים ,נכוןן לתאריך הדוח ,עודף הון בסך של כ 4177 -מיליוני ש"ח וכ 89 -מייליוני ש"ח ,בבהתאמה.
עות שיש חוובה להעמידדם במנורה ביטוח ,כנגד עודפי הון בהתאם
בנוסף ,ססכום ההשקע
תכמים בכ 118 -מיליוני
פיכך מהווים עודפים שאי נם ניתנים לחלוקה ,מסת
להוראות המפקח ,ולפ
ש"ח.
.
ש"ח ובשוומרה בכ 17 -מיליוני
ה במניות
לאחר תאאריך הדיווח ,ביום  31בינואר ,2013 ,חיילקה מנורה בביטוח את מללוא השקעתה
ה .חלוקת
כדיבידנד בעין לחברה
ד
שהנפיקה ל ה שומרה ביטוח,
שומרה בייטוח בצירוף שטרי ההון ש
בכ 90 -מיליוני ש"ח.
הדיבידנד כאמור הקטיינה את עודף ההון של מנוורה ביטוח כ
הון עצמי
שירותים פיננסים )קופות גמל( )ה
ם
בחודש פבברואר  ,2012פורסמו תקנות הפיקוח על
סיה( ,תשע"ב) 2012-להלן" :תקנות
מזערי הננדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנס
הון מחברות מנהלות,
ההון לחבברות מנהלות"( ,ובמקביל פרסם המפק ח חוזר שענייינו דרישות ה
חברות מנהלוות נכנסו
מנהלות .תקנות ההון לח
הון לחברות מ
המכיל הווראות נלוות לתקנות הה
ה במלוא
הנדרש עד לעמידה
ש
ם להשלמת ההון
לתוקף בחחודש מרס  20122תוך קבביעת מועדים
הון וההון
פירוט דרישות הה
ט
הדרישה ב 31 -בדצמבר) 2014 ,להללן" :דרישת הההון המלאה"( .להלן
הקיים בחחברות המנהללות בקבוצה:
סיה ליום
שות ההון ,דררישת ההון בבמבטחים פנס
א .במנורהה מבטחים פנסיה  -ביישוום מלוא דריש
בהון הקיים של מבטחים
ן
של כ 91 -מילליוני ש"ח .בהתחשב
מדת על סך ש
 31בדצמבבר 2012 ,עומ
פנסיה ליוום  31בדצמבר ,2012 ,למבבטחים פנסיהה עודפי הון בסך של כ 81 -מיליוני ש"ח..
מ )להלן -
שות ההון במנורה מבטחים גמל בע"מ
ביישום מלוא דריש
ם
ב .במנורהה מבטחים גמל -
 31בדצמבר ,20112 ,ההון
ש"ח .ליום 3
מבטחים גגמל( דרישת ההון עומדת על סך של כ  26 -מיליוני ש
תכמים בכ 112 -מיליוני
המוכר שלל מבטחים גמל מסתכם בכ 38 -מיליווני ש"ח ועודדפי הון מסת
ש"ח.
הסתדרות
ההון במנורה מבטחים וה
א דרישות ה
מהנדסים  -בביישום מלוא
ג .במנורהה מבטחים מ
סך של כ-
ההון עומדת על ס
ן
ם ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -מנוררה מהנדסים( דרישת
המהנדסים
של מנורה מהננדסים מסתככם בכ8 -
ליום  31בדצמברר ,2012 ,ההוון העצמי ל
 10מיליונני ש"ח .ם
מהנדסים להגגדיל את הוננה בכ2 -
ש"ח וביישום מלוא דרישוות ההון תידדרש מנורה מ
מיליוני ש
מהנדסים עודדפי הון בסך של כ 2 -מיליוני ש"ח
הוראות המעבבר ,למנורה מ
ש"ח .ביחס לה
מיליוני ש
.2012
ליום  31בבדצמבר2 ,
מינימאלי.
על הון עצמי מ
לחברה ,חחברות בנות ננוספות ,אשר חלות עליהןן הוראות בדבבר שמירה ל
בקבוצה עומדות בדדרישות ההון שנקבעו
ה
נכון למועעד אישור הדדוחות הכספייים ,כל החבברות
דוחות הכספיים.
ת
אור  15ל
עניין ההון העעצמי ראה בא
להן ,לפי ההעניין .לפרטים נוספים לע
 2.3דיבידנד
בשנים  20110עד  2012ללא חולק דיביידנד.
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עמיתים בקב וצה
עבור מבוטחים וע
ר
 2.4נכסים הממנוהלים
ש"ח
במיליוני ש
שקעה תלויי
עבור חוזי ביטוח וחוזי הש
תשואה
תי קופות גמל וקרנות פנסיה
עבור עמית
עבור לקוחחות קרנות נאמנות וניהול
תיקים
סה"כ נכסיים מנוהלים עבור מבוטחים
ועמיתים בבקבוצה*(

 31בדצמבר 201 2

 31בדדצמבר 2011

שינוי ב%-

13,773
60,874

122,125
500,690

13.6%
20.1%

8,084

5,455
5

48.2%

82,731

688,270

21.2%

ה ,קופות
קרנות הפנסיה
המנוהלים בק
את הנכסים ה
המאוחדים איינם כוללים א
ת הכספיים ה
*( הדוחות
תשואה( ,קרנות נאמנות ונייהול תיקים.
גמל מבטיחות ת
הגמל ))למעט מסלוללי קופות ל
מסתכמים בככ22,296 -
מבטחים פיננסים מ
ם
המנוהלים בתאגידים בבעלות מננורה
ם
**( הנכססים
מיליוניי ש"ח.
ם בקבוצה נכוון ליום  31בדדצמבר 22012 ,הסתכם
חים ועמיתים
סך הנכסיים המנוהלים עבור מבוטח
עומת סך של כ 68,270 -מייליוני ש"ח ,נכון ליום  31בבדצמבר,
לסך של כ 82,731 -מילליוני ש"ח לע
התשואה על הנכסים
 ,2011גידדול של כ 14,461 -מיליוני ש"ח ,הננובע בעיקר מתוספת ה
עליות השעריים בשוקי הההון ומדמי ביט
ם כתוצאה מע
הפיננסיים
טוח ודמי גמוללים שנתקבלוו .בנוסף,
עלייה בגיוסי ם בקרנות הננאמנות שבניהול הקבוצה.
קי ההון חלה ע
כתוצאה ממהמצב בשוק

ת בתקופת הדוח
 .3הררכב הכנסות
טוח
 3.1נתונים עלל פרמיות ביט
)באלפי ש ”ח(
רכב רכוש
רכב חובה
ש ואחרים
ענפי רכוש
ענפי חבויוות אחרים
סך תחום בביטוח כללי
תחום ביטטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
תחום בריאאות

1-12//2012
9700,047
6788,335
5444,839
2522,171
2,4455,393
1,8000,069
4277,580

1-12/2011
891,154
616,130
517,703
241,884
2,266,872
1,680,902
370,920

11-12/2010
886,312
609,679
492,912
243,950
2,232,853
1,700,745
336,664

ברוטו
סה"כ פרממיות שהורווחו ב

4,6733,042

4,318,694

44,270,262

ח ,לעומת
של כ 4,673 -מיליוני ש"ח
קופת הדוח עעמדו על סך ש
ההכנסות מפרמיות שהורווחו בתק
של 1,800
 .8%הפרמיות בשנת הדוח כוללות סך ש
שנה קודמת ,גיידול של כ% -
 4,319מילליוני ש"ח בש
הפרמיות
 39%מסך כל ה
עור של כ% -
חיים וחסכון ארוך טווח ההמהווים שיע
ש"ח בביטוח ח
מיליוני ש
ש"ח בביטוח כללי המהווים שיעור
ת( וסך של  2,4445מיליוני ש
שהורווחוו )שיעור זהה לשנה קודמת
שנה קודמת כ (53% -וסך של  428מיליוני ש"ח
של  52%ממסך כל הפרמיות שהורוווחו )לעומת ש
של  9%מסך כל הפרמיות שהורווחו )ללעומת שנה קודמת -
בביטוח בבריאות המהוווים שיעור ש
.(8%
הלן.
תחומי הפעיללות ראה סעיפים  4.44.2 ,4.4.1ו 4.4.3-לה
השינוי בפרמיות בת
י
להסברים בדבר
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 3.2ביטוח חייים
)אלפי ש"חח(
11-12/2012
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח חייים
שיעור מסך

11-12/2011
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח חייים
שיעור מסך

11-12/2010
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח חייים
שיעור מסך

פרמיות שוטפוות

מיות
פרמיות חד-פעמ

סה"כ
ס

1,675
93%

125
7%

1,8000
100%
%

פרמיות שוטפ ות

פרמיות חד-פעעמיות

סה"כ

1,587
94%

94
6%

1,681
100%
%

פרמיות שוטפ ות

פרמיות חד-פעעמיות

סה"כ

1,508
89%

193
11%

1,701
100%
%

 3.3ביטוח כלללי
)אלפי ש"חח(
11-12/2012
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח כלללי
שיעור מסך

11-12/2011
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח כלללי
שיעור מסך

11-12/2010
סה"כ פרממיות ברוטו
סך דמי ביטוח כלללי
שיעור מסך

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

997
39%

695
27%

569
23%

275
11%

2,536
100%

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

904
39%

635
27%

539
23%

232
10%

2,311
100%

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

902
40%

602
27%

500
22%

240
11%

2,244
100%

 3.4ביטוח ברריאות
)אלפי ש""ח(
1--12/2012
סה"כ פרממיות ברוטו
1--12/2011
סה"כ פרממיות ברוטו
1--12/2010
סה"כ פרממיות ברוטו

פרמיות בררוטו

פרמיות בשייר
ת

435

332

370

268

348

252
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 .4תווצאות הפעעילות
חדים
 4.1נתונים מדדוחות רווח ווהפסד המאוח
)באלפי ש ”ח(
פרמיות שההורווחו ברוטו
פרמיות שההורווחו בשייר

1-122/2012
4,6673,042
3,8811,018

1-12/2011
4,318,694
3,440,261

1-12/2010
4,270,262
3,365,444

חרות
רווחים מה שקעות ,נטו והכנסות מימון אח
הכנסות מדדמי ניהול
הכנסות מעעמלות
הכנסות אחחרות

2,4401,573
6618,409
2208,552
518

266,093
584,214
206,392
1,435

2,309,385
635,871
230,131
427

תשלומים וושינוי בהתחייבויות בגין חוזי בביטוח
וחוזי השקעעה בשייר
עמלות ,הוצצאות שיווק והווצאות רכישה
אחרות
אחרות
הוצאות הננהלה וכלליות וא
הוצאות מיימון
ת ,נטו
חלק ברווחחי חברות כלולות
סה
רווח לפני ממיסים על הכנס
מיסים על ההכנסה
רווח נקי

4,8886,635

2,669,127

4,477,619

1,0023,125
6681,037
1 27,440
23,745
3345,578
75,351
2270,227

929,334
680,809
143,905
15,765
90,985
52,685
38,300

914,837
592,334
121,874
121
434,715
152,768
281,947

רווח )הפסדד( כולל

4417,437

)(53,1922

301,056

 4.2כללי
ת:
ריכוז תוצצאות הפעילות
רווח )הפססד( מתחומי פעילות:
)באלפי ש ”ח(

1-12/2012

מס:
עילות לפני :
רווח )הפססד( מתחומי הפע
רווח )הפססד( מביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
רווח מביטטוח בריאות
רווח מביטטוח כללי

1-12/2011

1-12/22010

59,657
63,196
213,790

)(27,663
52,692
1
123,150

212,090
14,126
154,240

סך רווח ללפני מס מתחומי פעילות ברי דייווח
אחרים )שלא נכלללו
רווח )הפססד( לפני מס מא
בתחומים((*(

336,643

1
148,179

380,456

8,935

)(57,194

54,259

סה"כ רווחח לפני מס
מיסים על הכנסה

345,578
75,351

90,985
52,685

434,715
152,768

רווח נקי

270,227

38,300

281,947

מיוחס ל:
ת בחברה
בעלי מניות
זכויות מיעעוט

268,577
1,650

37,816
484

281,616
331

רווח נקי

270,227

38,300

281,947

חום פעילות והכנסות
מוגדרת כתח
*( כולל בבעיקר הוצאות מימון ,תוצאות פעילוות שאיננה מ
לתחום פעילות מוגדדר.
ם
ת שאינן משויייכות
מהשקעות

ב 11 -

חומי פעילות:
רווח )הפססד( כולל מתח
)באלפי ש ”ח(

1-12/2012

לפני מס:
י
מי הפעילות
רווח )הפססד( כולל מתחומ
ארוך טווח
מביטוח חיים וחסכון א
ח
רווח )הפססד( כולל
בריאות
ת
רווח כולל מביטוח
רווח כולל מביטוח כללי

1-12/2011

1-12/2010

131,587
82,593
317,480

)(40,416
48,076
44,327

230,755
15,971
161,997

תחומי פעילות בברי דיווח
סך רווח כוולל לפני מס מת
)שלא נכללו
א
מס מאחרים
רווח )הפססד( כולל לפני ס
בתחומים(**(

531,660

51,987

408,723

43,867

)(96,782

52,538

סה"כ רווחח )הפסד( כולל ללפני מס
מיסים על הכנסה

575,527
158,090

)(44,795
8,397

461,261
160,205

רווח )הפססד( כולל

417,437

)(53,192

301,056

מיוחס ל:
ת בחברה
בעלי מניות
זכויות מיעעוט

415,787
1,650

)(53,676
484

300,725
331

רווח )הפססד( כולל

417,437

)(53,192

301,056

חום פעילות והכנסות
מוגדרת כתח
*( כולל בבעיקר הוצאות מימון ,תוצאות פעילוות שאיננה מ
לתחום פעילות מוגדדר.
ם
ת שאינן משויייכות
מהשקעות
פעילות בתקוופת הדוח
 4.3השינויים בתוצאות הפ
ם בכ38 -
הסתכם בכ 270 -מ יליוני ש"ח ללעומת רווח נקי שהסתכם
ם
הרווח הננקי בתקופת הדוח
ש"ח בשנת .2010
 282מיליוני ח
תכם בכ2 -
ש"ח בשנת  20011ולעומת רוווח נקי שהסת
מיליוני ש"
ם למכירה
קרן הון בגין ננכסים זמינים
קי בתוספת ההשינוי נטו בק
הרווח הככולל ,המורכב מהרווח הנק
ח לעומת
 417מיליוני ש"ח
סתכם בשנת  2012בכ4 -
פיעים על ההון העצמי ,הס
ושינויים אאחרים המשפ
הפסד כוללל שהסתכם בכ 53 -מיליוני ש"ח בשננת  2011ולעוומת רווח כוללל שהסתכם בכ301 -
ש"ח בשנת  .20110הגידול בברווח הכולל בשנת  2012נובע בעיקר מעליית ערך הנכסים
מיליוני ש
ההכנסות
הגדילה את ה
שערים בשוק ההוןן המקומי והעולמי אשר ה
ם
ם כתוצאה מעליות
הפיננסיים
ח .עליות
בביטוח חיים וחיסככון ארוך טווח
ח
הנוסטרו ואת המרווח הפייננסי
ת בפעילות ה
מהשקעות
תחייבויות
אשר הביאה לגידול בהת
סרת הסיכון א
השערים בשוק ההון גרמו לירידה בריבית חס
ת עסקת
המחושבות על פיה .בנוסף ,השפיעעו על הרווח הגורמים הבבאים :השלמת
ת
ת
הביטוחיות
טאה ברישום הכנסות
מיזוגו למנורהה מבטחים בביטוח ,התבט
רכישת הבבנק לפיתוח התעשייה ומ
אור  4לדוחות הכספיים( ..כמו-כן,
 54מיליוני ש"ח )לפירוט ננוסף ראה בא
מיסים בססך של כ5 -
משנה של מננורה ביטוח )כמפורט
כתוצאה מחתימה על שני הסכמים במקביל עעם מבטחי מ
של כ 50 -מילליוני ש"ח
עמי ,בהיקף ש
מנורה ביטוח ,באופן חד-פע
גדל הרווח של מ
בסעיף  1.33.2לעיל( ל
מנגד ,בוצעה הפררשה בגין
,
סה )בסך של כ 32 -מיליו ני ש"ח לאחר מס(.
לפני מיסיים על ההכנס
סם המפקח )ככמפורט בסעייף 1.3.10
על רקע נייר ההעמדה שפרס
מלה בעתיד ע
ת לתשלום גמ
התחייבות
)ב( לעיל( בסך של כ 522 -מיליוני ש""ח ,לפני מסי ם על הכנסה )סך של כ 344 -מיליוני ש""ח ,אחרי
קרנות הנאמנות שבניהול
ת
מסים עלל ההכנסה( .בנוסף ,חלה ירידת ערך מוניטין בפעילות
סעיף 7.1
הכנסה )לפרטים נווספים ,ראה ס
ה
ח ,לאחר מסיים על
הקבוצה בבסך של כ 12 -מיליוני ש"ח
להלן(.
שנת 2012
ההכנסה ,בש
לפני מיסים על ה
י
הרווח הככולל מעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוךך טווח,
שנת 2011
מת הפסד כוללל שהסתכם בכ 40 -מילייוני ש"ח בש
הסתכם ב 132 -מיליוני ש"ח לעומ
טים ראה סעעיף 4.4.1
מיליוני ש"ח )לפרט
י
שהסתכם בכ 231 -
ולעומת ררווח כולל בשנת  2010ש
להלן(.
ביטוח כללי ללפני מיסים עעל ההכנסה ,בבשנת  2012הסתכם ב 3317 -מיליוני
הרווח הככולל מעסקי ב
תכם בכ-
ורווח כולל שהסת
ח
בשנת 2011
ת
ש"ח לעוממת רווח כולל שהסתכם בבכ 44 -מיליווני ש"ח
טים ראה סעיףף  4.4.2להלן((.
בשנת ) 2010לפרט
ת
 162מיליווני ש"ח
סים על ההככנסה ,בשנת  2012הסתככם ב83 -
אות ,לפני מיס
הרווח הככולל מעסקי ביטוח בריא
שנת 2010
שהסתכם בכ 48 -מילייוני ש"ח בשנת  2011ולעוומת רווח בש
ם
ש"ח לעומת רווח
מיליוני ש
שהסתכם בכ 16 -מיליווני ש"ח )לפרטים ראה סעעיף  4.4.3להלן(.
ב 12 -

הכנסה ,הסתככם בשנת
מיסים על הה
מפעילות אחרת שאיינה מעסקי ב יטוח ,לפני מ
ת
הרווח הככולל
ח בסך 53
בשנת  2011ורווח
ת
הפסד כולל שלל כ 97 -מיליוני ש"ח
ש"ח לעומת ה
 2012בכ 44 -מיליוני ש
מיליוני ש"ח בשנת  .20100הגידול ברווח הכוללל מפעילות אחרת כאמוור בשנת  ,20012נובע
ההון המקומי והעולמי
ערים בשוק ה
סיים כתוצאהה מעליות שע
בעיקר מעעליית ערך הננכסים הפיננס
חלה ירידת ערך מוניטין
אשר הגדדילה את ההכנסות מהשקעות בפעיללות הנוסטרו .מנגד ,ה
מסים על
ש"ח ,לאחר מ
מנות שבניהול הקבוצה בבסך של כ 122 -מיליוני ש
בפעילות קרנות הנאמ
הכנסה )ללפרטים נוספים ,ראה סעייף  7.1להלן( בנוסף ,חלה ירידה בהוצאות המימון כתוצאה
השיעור בשנת .2011
ר
עומת
משיעור אינפללציה נמוך לע
הפיננסיות ומ
מירידה בההתחייבויות ה
תחומי פעילות
י
 4.4מידע כספפי לפי
חיים וחיסכון ארוך טווח
תחום ביטוח ח
 4.4.1ת
תחום חסכון ארוך טווח:
ם
תוצאות
ת
)באלפי ש”ח(

1-12/2012

1-12/2011

1-12/22010

פרמיות שהורוווחו ברוטו

1,800,069

1,,680,902

1,7000,745

עות ,נטו והכנסוות מימון
רווחים מהשקע

2,025,431

1,218

1,8688,215

הכנסות מדמי נניהול

558,537

502,341

5499,031

הכנסות מעמלוות
תשלומים ושינוי בהתחייבות בבגין חוזי
שקעה ברוטו
ביטוח וחוזי הש
והוצאות רכישה
ת
הוצאות שיווק
ת
עמלות
אחרות
הנהלה וכלליות ואחרוות
ה
הוצאות

36,209

29,056

311,068

3,491,479

1,,396,809

3,1799,739

368,322
461,186

338,098
461,271

3222,981
3933,814

פני מס
רווח )הפסד( לפ

59,657

)(27,663

2122,090

רווח )הפסד( כוולל לפני מס

131,587

)(40,416

2300,755

מיסים על ההכנסה ,בשנת
ם
ח ,לפני
ביטוח חיים וחסככון ארוך טווח
ח
ה רווח הכולל מעסקי
של כ 40 -מילליוני ש"ח
הפסד כולל ש
ש"ח לעומת ה
 20112הסתכם בסך של כ 1322 -מיליוני ש
בסך של כ 231 -מיליוני ש"ח בשנת  .2010העלייה ברוווח הכולל
שנת  2011ורווח כולל ך
בש
מיליוני ש"ח ,,מעלייה
של כ 124 -מ
עילות ביטוח חיים בסך ש
עלייה ברווח מפע
נוובעת מ ה
הגמל בסך
ברווח מפעילות ה
ח
מיליוני ש"ח ומעלייה
סך של כ 3 -מ
מפעילות הפנסיה בס
ת
בררווח
של כ 45 -מיליוני ש"ח .לפררטים נוספים ראה פירוט בבסעיפים  4.44.1.1עד  44.4.1.4להלן.
ש
 4.4.1..1ענף ביטוח חיים
באללפי ש”ח

1-12/2012

1-112/2011

1-12/2010

פרמיות שהורווחו בברוטו
מהשקעות ,נטו
חים )הפסדים( מ
רווח
והכננסות מימון
ניהול
ל
סות מדמי
הכנס
סות מעמלות
הכנס

1,800,069

1,680,902

1,7000,745

1,718,699
117,407
35,435

)(304,087
94,232
28,634

1,5224,709
1993,325
30,738

התחייבות בגין
תשללומים ושינוי בה
שקעה ברוטו
חוזי ביטוח וחוזי הש
עמללות הוצאות שיוווק והוצאות
שה אחרות
רכיש
אות הנהלה וכללליות ואחרות
הוצא
מס
רווח )הפסד( לפני מ
ח

3,215,401

1,080,408

2,8887,202

279,108
212,722
)(74,326

252,718
235,980
)(113,740

257,399
2003,678
663,332

רווח )הפסד( כולל ללפני מס
ח

)(2,396

)(126,493

881,997

מיליוני ש"ח בבשנת  2012בבהשוואה
מו ב 1,800 -מ
מיות בביטוח חיים הסתכמ
הפרמ
 1,701מיליוני ש""ח בשנת
1
ל 1,6881 -מיליוני ש"ח בשנת  2011ובהשווואה ל-
מיות בסך שלל כ125 -
מיות חד פעמ
 ,2010בהתאמה .בבשנת  2010התקבלו פרמ
מיליווני ש"ח ממשרדי ממשללה לתשלום קצבה מיידדית .בנטרול השפעת
ב 13 -

עמיות הנ"ל ,ההגידול בפרמייות בשנת  2011היה בשיעעור דומה
מיות החד פע
הפרמ
של כ.7% -
התחייבויות בבגין חוזי
בנוסף ,בשנת  20012נתקבלו פ רמיות שנזקפפו ישירות לה
ח לעומת
השקעה )ללא מרכיב סיכון בייטוח משמעותי( בסך  352מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח בבשנת .2011
 408מ
שנפדו בשנת  20012הסתכמו ב 568 -מילליוני ש"ח בבהשוואה
ו
הפוליסות
גידול של כ .77.8% -שיעור
ל
בשנת ,2011
ת
של  527מיליוניי ש"ח
לפדיוונות בסך ל
אשתקד(.
ת בשנת הדוח הינו ) 3.5%זזהה לשיעור א
הפדיונות מהעתודדה הממוצעת
קפו ישירות להתחייבויות בבגין חוזי
פדיוננות בגין פוליסות שהפרמייות בגינן נזק
תי( הסתכמו בכ 281 -מיליוני ש"ח
טוח משמעות
השקעה )ללא מרככיב סיכון ביט
ש"ח בשנת .2011
לעומת סך של כ 2844 -מיליוני ש
ת
בשנת 2012
ת
סך של כ-
 ,2012הסתכם בס
2
ס ,בשנת
חיים ,לפני מס
עסקי ביטוח ח
סד הכולל מע
ההפס
מס ,בסך של כ 126 -מילייוני ש"ח
עומת הפסד כולל ,לפני מ
 2מיליוני ש"ח לע
ש"ח.
 2010בסך של כ 82 -מיליוני ש
2
בשנת  2011ורווח כולל לפני מ ס בשנת
ת
חיים נובע ממספר מקוררות אשר
הכולל מפעיללות ביטוח ח
טון בהפסד ה
הקיט
ת ,כמפורט להלן) :א( מגידול חיובי במרווח
שפעה מקזזת
קן קיימת הש
לחלק
הפיננסיים בשוק ההון המקומי
ם
ת ערך הנכסים
עיקר מעליית
הפינננסי הנובע בע
תחום זה.
התפעולית בת
החיתומית וה
ת הפעילות ה
משיפור בתוצאות
י
והעוללמי) .ב(
ם מגביית
מבר  ,2012גם
החל מחודש נובמ
)ג( מגידול בגביית דמי ניהול קקבועים ,ו ל
אלית המצטברת החיוביית בתיק
תשואה הריא
דמי ניהול משתננים בשל הת
מועד זה ואילך )ללעומת שנת  2011בה
התשואה שה ושגה מ ד
ההשקעות תלוי ה
ניהול משתנים כללל(.
ל
לא נגגבו דמי
חיות לקצבה בשל ירידה בריבית
מנגד ) -ד( מגידדול בהתחייבבויות הביטוח
ו ד
בגין התחייבות לתשלום
ן
מהפרשה
מחושבות עלל פיה) .ה( מ
חסרת הסיכון המ
ת
של השנה ,כננזכר בסעיף )1.3.10ב(
גמלה בעתיד אשר בוצעה בררבעון השני ש
ה
לעיל .ו) -ו( מעדדכון ההתחיייבויות בגין חוזי ביטוח )לרבות בגיין עדכון
טואריים(.
הערככות ,הנחות ואומדנים אקט
 4.4.1.2פירוט התוצא
אות לפי סוגי פוליסות
להלן פרטים נוספים לעניין נת ונים המופיעיים בבאור  19לדוחות הכס
ספיים:
הכוללות מרכיב חיסככון
ת
סות
פוליס
סות שהונפקוו עד וכולל שנת ) 1990רובן צמודוות למדד
מיות מפוליס
הפרמ
מו בשנת
חלקה הגדול באג"ח מיועדות( ,הסתכמ
תשואה המגובה בח
ה
טיחות
ומבט
 2012בכ 96 -מיליווני ש"ח ,למולל כ 101 -מיליוני ש"ח בשננת  ,2011ירידדה של כ-
שנת 2012
הכולל מפוליסות אלו הסתכם בכ 61 -מילייוני ש"ח בש
ל
 .5%הרווח
של כ40 -
ש"ח בשנת  ,20111עלייה ש
למול רווח כולל בסך של כ 21 -מיליוני ש
מיליווני ש"ח .העללייה ברווח הככולל נובעת בבעיקרה מהעלייה במרווח הפיננסי
של כ 89 -מיליוני ש"ח
ח ,ממרווח ש
סך של כ 75 -מיליוני ש"ח
מפולליסות אלו בס
בשנת  ,2011זאת כתוצאה
ת
בשנת  2012למול מרווח של כ 14 -מיליוני ש"ח
ת
מעלייה בהכנסות מהשקעות ומירידה במדדד המחירים לצרכן .מנגגד בוצעו
ה בעתיד,
שלומי קצבה
אקטואריות בבעיקר עקב הפרשה לתש
עדכוני הערכות א
סך של כ  40מיליוני ש"ח ,ככאמור.
הרווח עד לס
אשר הקטינו את ה
תשואה שהוננפקו משנת  1991ועד שננת ,2003
מיות בפוליסוות תלויות ת
הפרמ
הסתכמו בשנת  2012בכ 600 -מיליוני ש"ח ,למול כ 6220 -מיליוני ש""ח בשנת
של כ45 -
הסתכם בסך ש
 ,2011ירידה של כ .3% -ההפסדד הכולל מפוליסות אלו ה
בשנת  2012למול הפסד כולל בסך של כ 299 -מיליוני ש""ח בשנת
ת
מיליווני ש"ח
חס לשנה
סד הכולל ביח
מיליוני ש"ח .הגידול בהפס
סד של כ 16 -מ
 ,2011גידול בהפס
קב הפרשה ללתשלומי
ת אקטואריים בעיקר עק
מת נובע מעדדכוני הערכות
קודמ
קב ירידת שייעור הריבית חסרת הסיככון ,אשר הגדדילה את
קצבה בעתיד ועק
ה
תן נובעים
ההפררשה לקצבה .הפרשות אל ו קוזזו בהכנסות מדמי ניהול שמרבית
מדמי ניהול משתננים.
י
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שואה ,הינן בררובן בגין
ואינן תלויות תש
ן
שהונפקו משנת  22004ואילך
ו
סות
פוליס
שרדי הממשללה לתשלום קצבה מיידדית .ההפסדד הכולל
מכרזים של מש
סתכם בכ 100 -מיליוני ש""ח בשנת  20112למול הפסד כולל
מפולליסות אלו הס
שם בשל
שנת  2012נרש
סד הכולל בש
בסך כ 5 -מיליוני ש"ח בשנת  .2011ההפס
הסיכון וכתוצצאה מכך
הגידוול בעתודות הביטוח לאורר הירידה ברייבית חסרת ה
השלילי גדל בביחס לשנת .2011
המרוווח הפיננסי ה
תשואה שהוננפקו משנת  20044ואילך ,הסתכמו
מיות בפוליסוות תלויות ת
הפרמ
בשנת  2012בכ 775 -מיליוני ש"ח ,למול כ 661 -מיליווני ש"ח בשננת ,2011
ת
 .17%הגידול בפפרמיה נובע בבעיקרו ממכיירות חדשות ומגידול
1
גידול של כ-
ל
על מכירת פולייסות עם
מהמגבלה ל
עמיות אשר ננבע בחלקו מ
מיות החד פע
בפרמ
ההפסד מפולייסות אלו הסתכם בכ-
משנת  .2013ה
מי קצבה מובבטחים החל מ
מקדמ
סך כ 114 -מילליוני ש"ח בשנת .2011
מול הפסד בס
שנת  2012למ
 35מיליוני ש"ח בש
קה הינה
הירידדה בהפסד נוובעת בעיקר מגידול בהכנסות מפרמיה אשר בחלק
בגין ררכיבי הסיכון בפוליסה ואיינם נזקפים ללעתודה.
סות שאינן כווללות מרכיב חיסכון
פוליס
שנת 2012
טוח חיים פררט וקבוצתי ,הסתכמו בש
מיות בפוליסוות סיכון ביט
הפרמ
של כ 299 -מילייוני ש"ח בשננת ,2011
מיליוני ש"ח ,למול סך ל
בסך של כ 329 -מ
גידול של כ .10% -בין השנים  2011ו 2012 -חלה עלייה בברווח הכולל בסך של
ל
ש"ח .העלייהה ברווח הכוללל נובעת בעעיקרה מגידוול ברווח
כ 27..5 -מיליוני ש
מהשקעות.
תומי ,וכן גידול בהכנסות מ
החית
תשואה
סות תלויות ת
פוליס
קעים לפי
בפוליסות תלויות תשואה מושק
ת
כספי עתודות הבביטוח הנצבררים
תקנותיו.
שמ"א 1981-ות
תים פיננסים )ביטוח( התש
קוח על שירות
אות חוק הפיק
הורא
רווחי השקעות אללו נזקפים לזככות המבוטחים בניכוי דמי ניהול.
י
ליום  31בדצמבבר 2012
ם
סות תלויות תשואה
התחיייבויות הנובבעות מפוליס
השוואה לסך של כ 11,744 -מיליוני
הסתכמו בסך של כ 13,662 -מייליוני ש"ח בה
מיליוני ש"ח .העלייה
של כ 1,918 -מ
ש"ח ,ליום  31בדצמבר  ,22011עלייה ל
מהשקעות ומהכנסות
בעיקרה מרווחים מ
ה
חייבויות בשנת הדוח נובבעת
בהתח
מיות ותקבוליים בגין חוזי ההשקעה בניכוי פדיונות ופפירעונות.
מפרמ
אה:
תלויות תשוא
ת בפוליסות ת
פרטים בדבר שיעוורי התשואות
סות שהוצאו בשנים ) 1992--2003קרן י'((:
פוליס
תשואה ריאלית לפנני תשלום דמי נייהול
תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי נניהול
תשואה נומינלית לפפני תשלום דמי ניהול
חרי תשלום דמיי ניהול
תשואה נומינלית אח

1-12/20122
10.80%
%
9.97%
%
12.39%
%
11.55%
%

1-12/2011
(8.02%
)%
(8.58%
)%
(5.67%
)%
(6.24%
)%

1-12/20010
9.144%
7.222%
11.633%
9.666%

החדשה(:
סות שהוצאו החל משנת ) 20044קרן י' ה
פוליס
תשוואה ריאלית לפנני תשלום דמי נניהול
תשוואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול
תשוואה נומינלית לפפני תשלום דמי ניהול
תשוואה נומינלית אחרי תשלום דמ י ניהול
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1-12/20122
10.80%
%
9.32%
%
12.39%
%
10.89%
%

1-12/2011
(7.92%
)%
(9.10%
)%
(5.57%
)%
(6.78%
)%

1-12/20010
9.011%
7.533%
11.500%
9.988%

פרטים בדבר רוווחי )הפסדיי( ההשקעה שנזקפו ללמבוטחים בבפוליסות
תתפות ברווחיים ודמי הניההול
משת
ם שנזקפו
חי )הפסדי( ההשקעה הנומינליים
רווח
מי הניהול
למבוטחים לאחר דמ
דמי ניהול קבועים
דמי ניהול משתנים
הכל דמי ניהול
סך-ה

1-12/2012

1-12/20111

1-12/20010

1,253.1
101.7
15.7
117.4

)(698..0
944.2
944.2

937.4
85.2
108.1
193.3

אי מבטח
עד  ,2003רשא
שהונפקו בשנים  1991ד
תלויות תשואה ש
ת
בפוליסות
תנים בשיעוריים הקבועים בתקנות
מי ניהול משת
לגבות דמי ניהול קבועים ודמ
ת
המשתנים
מי הניהול ה
ההשקעות .דמ
ת של תיק ה
והנגזזרים מהתשואה הריאלית
שגה תשואה ריאלית
תשואה ריאללית חיובית .במידה והוש
נגבים רק בגין ת
ם
התשואה
המשתנים עד אשר ה
ם
ת דמי הניהול
שליללית המבטח מנוע מגביית
את ההפסד הרייאלי המצטבר .יצויין ,כי בכל הנוגע ללפוליסות
שג תכסה ת
שתוש
הינם דמי
שהונפקו החלל משנת  ,20004דמי הניהול הנגבים ה
תלויוות תשואה ש
מהשקעות איןן השלכה
הפסדים ריאליים מ
ם
ניהול קבועים בלבבד ואשר על כן ,ל
ל
ישירה כאמור על גביית דמי ניההול אלה.
ה
שואה בתקופפת הדוח
ההכננסות מדמי נניהול פוליסוות ביטוח חייים תלוי תש
ש"ח בשנת  22011וסך של
 94מיליוני ח
הסתכמו בכ 117 -מיליוני ש"ח  ,לעומת כ9 -
 193מיליוני ש"ח בשנת  .22010גידול זה נובע בעיקר מכך שהחלל מחודש
חלה מנורה מבטחים בייטוח לגבות דמי ניהול משתנים
בר  ,2012הח
נובמב
ת תשואה שהונפקו בשנים  1991עד  20003לאחר
בפוליסות ביטוח חיים תלויות
תוך קיזוז
של  ,10.8%ת
חיובית בשיעור ש
ת
טברת
שיגה תשואה ריאלית מצט
שהש
שנגרם בשל התשואה הרריאלית השלילית שהושגגה בשנת
סד הריאלי ש
ההפס
שנת  2012חללה עלייה בגגביית דמי הניהול הקבועעים בשל
 .2011בנוסף ,בש
הגידוול בהיקף הנככסים בגין פולליסות שהונפפקו החל משננת  ,2004לעוומת שנת
.2011
הרכב הנכסים בפווליסות תלויוות תשואה:
ב
נדחות
ת
הוצאוות רכישה
חייבים ויתרות חובה
ם
פרמיות לגבייה
חוב סחירים
נכסי ח
חוב שאינם סחיירים
נכסי ח
)כולל הלוואות ופיקדדונות(
מניות
אחרות
ת
מזומנים ושווי מזומניים
סה"כ

ליוום  31בדצמבר 20122
6,3389
11,7738
59,7713
4,408,3305

ליום  31בדצמבר 20111
8,4457
47,3392
67,3347
4,001,9963

3,466,7745
3,131,1 77
2,069,4419
619,0096
*13,772,5582

3,082,9928
2,682,4486
1,698,8864
535,3315
12,124,7752

תלוי תשואה ,בבסך של  58,877אלפי ש"ח
גם נכסים כנגד בביטוח בריאות ת
*( הנככסים כוללים ם
ליום  31בדצמבר  2012לעומת סך של  45,811אלפפי ש"ח ליום  31בדצמבר .2011
ם
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 4.4.1.3ענף הפנסיה
אוחדת -
סות לתוצאות חברה מא
הפעילות בענף הפננסיה מתייחס
ת
אות
תוצא
מנורה מבטחים פנסיה.
ה
עיקררי תוצאות הפפעילות בענף הפנסיה:
ניהול
ל
סות מדמי
הכנס
סות מעמלות
הכנס
חים מהשקעות ,נטו והכנסות
רווח
מימון
עמללות הוצאות שיוווק והוצאות
שה אחרות
רכיש
אות הנהלה וכללליות ואחרות
הוצא
רווח לפני מס
ח

1-12/2012
349,487
774

1-122/2011
3223,313
422

1-12//2010
2799,447
330

4,101

1,490

100,712

74,785
185,196
94,381

6
68,163
1666,076
9
90,986

555,596
1388,878
966,015

מבטחים פנסייה עבור
הקבוצה מנההלת באמצעוות מנורה מ
לתארריך הדוח ,ה
ח לעומת
 46,580מיליוני ש"ח
4
של כ-
סיה חדשות ,נכסים בסך ש
תי קרנות פנס
עמית
נכסים בסך של כ 37,628 -מילייוני ש"ח נכון ליום  31בדצצמבר ,2011 ,גגידול של
ם
ח לעומת
 5,732מיליוני ש"ח
5
כ .24% -בשנת  20112נגבו דמי גמולים בסך של כ-
של כ.16% -
גבייה בסך של כ 4,976 -מיליוניי ש"ח בשנת  ,2011גידול ש
ה
סך של כ 994 -מיליוני
בפעילות הפנסיה בס
ת
נרשם רווח לפני מס
ם
בשנת 2012
ת
סך של 96
ש"ח בשנת  20111ורווח בס
רווח בסך של כ 91 -מיליוני ש
ש"ח ,לעומת ח
שנת  2012נובבעת מגידול בהכנסות
בשנת  .2010העליייה ברווח בש
ת
מיליווני ש"ח
טו ,בשל הגי דול בהיקף הנכסים המננוהלים ובשלל הגידול
דמי הניהול ,נט
מ י
ם ,ומעלייה בבהכנסות מהשקעות .מנגדד ,קיימת
חות לעמיתים
בגביייה ,לאחר הנח
והוצאות שיווק ,הננובעת בעיקרר מגידול
ת
עלייה בהוצאות הנהלה וכללליות
ה
בת העובדים והוצאות מיככון.
במצב
הגמל
 4.4.1.4ענף קופות ה
הפעילות בענף הגמלל מתבצעת בבחברות הנכדדות ,מנורה מבטחים
ת
אות
תוצא
בע"מ ומנורה מבטחים מההנדסים:
גמל ב
עיקררי תוצאות הפפעילות בענף קופות גמל:
ניהול
ל
סות מדמי
הכנס
חים מהשקעות ,נטו והכנסות
רווח
מימון
שינווי בהתחייבויות בגין חוזי
קעה
השק
עמללות הוצאות שיוווק והוצאות
שה אחרות
רכיש
אות הנהלה וכללליות ואחרות
הוצא
אות מימון
הוצא

1-12/2012
91,643

1-12/2011
84,796

1-122/2010
76,259

302,631

303,815

332,794

276,078

316,401

292,537

14,429
63,268
897

17,217
59,215
687

9,986
51,258
2,529

מס
רווח )הפסד( לפני מ
ח

39,602

)(4,909

52,743

סך של כ-
מל נכסים בס
תי קופות הגמ
ת עבור עמית
קבוצה מנהלת
לתארריך הדוח ,הק
מבטיחות
מיליוני ש"ח בבקופות גמל מ
 144,212מיליוני ש""ח ,מתוכם סךך של  4,600מ
סך של כ-
ח ,מתוכם ס
 13,068מיליוני ש"ח
1
של כ-
אה ,לעומת ננכסים בסך ש
תשוא
מבטיחות תשואה ,נככון ליום  31בבדצמבר,
ת
ח ,בקופות גגמל
 4,511מיליוני ש"ח
4
סך של כ 8853 -מיליוני
מי גמולים בס
 ,2011גידול של כ .9% -בשנת הדוח נגבו דמ
של  798מיליונני ש"ח בשנת .2011
ש"ח לעומת סך ש
של כ 40 -מילליוני ש"ח
מס בפעילות הגמל בסך ש
נרשם רווח לפני מ
ם
בשנת 2012
ת
"ח בשנת  2011ורווח בסךך של 53
סך של כ 5 -מיליוני ש ח
מת הפסד בס
לעומ
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מיליווני ש"ח בשנת  .2010הגגידול ברווח נובע בעיקרו מהעלייה במרווח
אה בסך של כ 39 -מילייוני ש"ח
הפינננסי בקופות הגמל מבטייחות התשוא
ח פיננסי
מיליוני ש"ח בשנת  2012לעומת מרווח
)מרוווח פיננסי חייובי של  26מ
ש"ח בשנת  (20111ומגידול בהכנסות מדדמי ניהול
שליללי בסך של כ 13 -מיליוני ש
ת רכישה
שיווק והוצאות
ם( ,ומירידה בבהוצאות הש
סים המנוהלים
)בשל הגידול בנכס
ל
שנת .2011
אחרוות בשנת  20012ביחס להוצצאות אלו בש
מי הפעילות בביטוח כללי
תוצאות תחומ
 4.4.2ת
ש ,ויתרת
קים לשלוש ה תחומי פעיללות :רכב חובבה ,רכב רכוש
עססקי הביטוח הכללי מחולק
ם(.
עססקי ביטוח כללי )חבויות אחרות וענפיי רכוש אחרים
חום ביטוח כ ללי:
 4.4.2. 1עיקררי תוצאות תח
מיות ברוטו
פרמ
מימון
חים מהשקעות ,נטו והכנסות מ
רווח
הכננסות מעמלות
התחייבויות בגיין חוזי
תשלומים ושינוי בה
טוח ברוטו
ביט
עמללות ,הוצאות שייווק והוצאות ררכישה
אחררות
צאות הנהלה וכללליות ואחרות
הוצ
רווח לפני מס
ח

1-12/20012
2,535,9931
208,6679
148,7789

1-12/20111
2,310,6377
186,3155
153,5833

1-12/20110
2,243,7660
235,2994
166,7443

1,704,4438

1,603,5311

1,706,2223

518,8830
106,5569
213,7790

482,9444
130,7522
123,1500

485,6118
95,7880
154,2440

מס
רווח כולל לפני ס
ח

317,4480

44,3277

161,9997

ת  2012הסתככמו בסך של כ 2,536 -מילליוני ש"ח
מפרמיה ברוטו בשנת
ה
ההכנסות
ש"ח בשנת  ,20011וסך של כ2,244 -
של כ 2,311 -מיליוני ח
שוואה לסך ש
בהש
בפרמיות ברוטו בשננת  2012נובעע מגידול
ת
מיליוני ש"ח בשננת  .2010הגיידול
ש"ח ,מגידול בבפרמיות
מיות בתחום רכב רכוש בבסך של כ 933 -מיליוני ש
בפרמ
של כ30 -
ש"ח )גידול ש
בתחום ביטוח הכללי אחר בבסך של כ 722 -מיליוני ש
של כ 42 -מיליוני ש"ח בענפי חבויות
מיליוני ש"ח בענפפי רכוש אחררים וגידול ל
חום רכב חוובה בסך של כ 60 -מיליוני ש"ח.
אחרים( ומגידול בפרמיה בתח
ם ,4.4.2.2
לעניין פירוט השיינוי בפרמיה בברוטו בענפי ביטוח כללי ,ראה סעיפים
 4.44.2.3ו 4.4.2.4 -להלן.
הרווח הכולל לפנני מס מעסק י ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכם בכ317 -
מת רווח כוללל לפני מס בבסך של כ 444 -מיליוני ש""ח בשנת
מיליוני ש"ח לעומ
 2011ורווח כולל בסך של כ 162 -מיליוני ש"ח בשנת  .2010העליייה ברווח
2
חובה בסך שלל כ197 -
בשנת  2012נובעת מגידול בררווח הכולל בבתחום רכב ח
ת
מיליוני ש"ח ,מגידול ברווח ה כולל בתחום רכב רכוש בבסך של כ 556 -מיליוני
ביטוח כללי אחר בבסך של כ 200 -מיליון
ח
ש"ח ,ומגידול ברווח הכולל בבתחום
של כ 35 -מילליוני ש"ח
אחרים בסך ש
ש"ח )מגידול ברוווח הכולל בעענפי חבויות א
טון ברווח הכולל בענפי בייטוח רכוש אחרים בסך של כ 15 -מיליווני ש"ח(.
מקיט
שינוי ברווח הכולל מענפי הביטוח הכללי ראה סעיפים
לעניין פירוט הש
 4.4.2.3 ,4.44.2.2ו 4.4.2.4 -להלןן.

ב 18 -

פעילות ביטוח רכבב חובה
ת
 4.4.2.2תחום
עיקררי תוצאות הפפעילות בענף רכב חובה )בבאלפי ש"ח(:
פרמיות ברוטו
מימון
חים מהשקעות ,נטו והכנסות מ
רווח
סות מעמלות
הכנס
התחייבויות בגיןן חוזי
תשללומים ושינוי בה
ביטווח ברוטו
עמללות ,הוצאות שיווק והוצאות רככישה
אחררות
אות הנהלה וכללליות ואחרות
הוצא
רווח לפני מס
ח

1-12//2012
6995,101
1336,461
-

1-12//2011
6344,780
1211,182
3
3,771

1-12/22010
602,,065
152,,771
12,,058

515,911

4911,199

605,,126

68,018
6
28,754
2
2001,965

633,539
399,854
1266,375

57,,064
31,,555
78,,570

רווח כולל לפני מס
ח

2770,987

733,872

83,,815

ח לעומת
 695מיליוני ש"ח
סך של כ6 -
מפרמיה בשנת  22012הסתכמו בס
ה
ההכננסות
וסך של  602מילליוני ש"ח בשנת ,2010
שנת  2011ך
של כ 635 -מילליוני ש"ח בש
סך ש
היקף תיק
נובעת מגידול בה
ת
העלייה
גידול של כ 10% -ושל כ , 5% -בהתאמה .ה
ל
סחריים.
הלקווחות לרבות בבכלי רכב מס
ת  2012עמד על סך של כ 271 -מיליוני ש"ח,
הרווח הכולל לפנני מס בשנת
ח
המקבילה
ש"ח בתקופה ה
ח
מת רווח כוללל לפני מס של כ 74 -מיליוני
לעומ
מים הבאים :מעלייה
עיקר מהגורמ
תקד .הגידול ברווח הכוללל נובע בע
אשת
בהכננסות מהשקעות ומעלייה בבשחרור הצבירה.
ת
 4.4.2.3תחום
פעילות ביטוח רכבב רכוש
עיקררי תוצאות הפפעילות בענף רכב רכוש )בבאלפי ש"ח(:
פרמיות ברוטו
מימון
חים מהשקעות ,נטו והכנסות מ
רווח
סות מעמלות
הכנס
התחייבויות בגיןן חוזי
תשללומים ושינוי בה
ביטווח ברוטו
עמללות ,הוצאות שיווק והוצאות רככישה
אחררות
אות הנהלה וכללליות אחרות
הוצא
מס
רווח )הפסד( לפני מ
ח

1-122/2012
9996,957
23,185
2
48,886
4

1-12//2011
9044,352
188,407
499,053

1-12/22010
902,069
24,706
58,110

7222,667

7055,041

638,300

2337,237
41,115
4
)(11,469

2211,045
455,190
)(477,083

227,107
33,155
6,367

רווח )הפסד( כולל ללפני מס
ח

405

)(55,297

7,248

של כ 997 -מייליוני ש"ח לעעומת סך
סתכמו בסך ש
מיות ברוטו בבשנת  2012הס
הפרמ
של  902מילייוני ש"ח בשננת .2010
ת  2011וסך ש
של כ 904 -מיליונני ש"ח בשנת
מיה ברוטו בבשנת  2012ללעומת שנת  2011גדלה בשיעור של כ10% -
הפרמ
המבוטחים.
מגידול במספ ר כלי הרכב ה
עת בעיקרה מ
הנובע
ח לעומת
 0.4מיליוני ש"ח
סך של כ0 -
רווח הכולל לפני מס בשנת  2012הינו בס
ה ח
 2011ורווח כולל לפני מס
2
ש"ח בשנת
מס של כ 555 -מיליוני ח
הפסד כולל לפני מ
ד
ברווח הכולל נובעע בעיקר
ח
השינוי
בסך של כ 7 -מיליוני ש"ח בבשנת  .2010ה
טוחיות הנובעע מקיטון
חייבויות הביט
מי ,מעדכון בההערכת ההתח
מהשיפור החיתומ
מהשקעות.
ת
בהפררשה לפרמיה בחסר וכן מעעלייה בהכנסות

ב 19 -

 4.4.2.4עיקרי תוצאוות הפעילות בבענפי ביטוח כללי אחר )בבאלפי ש"ח(:
פרמיות ברוטו
חים מהשקעות ,נטו והכנסות מיימון
רווח
סות מעמלות
הכנס
התחייבויות בגיןן חוזי
תשללומים ושינוי בה
ביטווח ברוטו
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רככישה
אחררות
אות הנהלה וכלליות אחרות
הוצא
רווח לפני מס
ח

1-12/20012
843,8873
49,0033
99,9903

1-12/20011
771,5505
46,7726
100,7759

1-12/20010
739,6626
57,8817
96,5575

465,8860

407,2291

462,7797

213,5575
36,7700
23,2294

198,3360
45,7708
43,8858

201,4447
31,0070
69,3303

רווח כולל לפני מס
ח

46,0088

25,7752

70,9934

של כ 844 -מייליוני ש"ח לעעומת סך
סתכמו בסך ש
מיות ברוטו בבשנת  2012הס
הפרמ
של  740מילייוני ש"ח בשננת ,2010
ת  2011וסך ש
של כ 772 -מיליונני ש"ח בשנת
גידול של כ 9% -ללמול שנת  .20111הגידול בבפרמיות השנה נובע מגידדול למול
ל
בסך של כ 330 -מיליוני ש""ח בענפי רככוש אחרים ומגידול
ך
שנה קודמת
ש"ח .הגידול בבפרמיות
ם בסך של כ 42 -מיליוני ש
חבויות אחרים
מיות בענפי ח
בפרמ
סקיים.
כללי אחרים נובעע בעיקר מגידדול במספר הלקוחות העס
י
בענפי ביטוח
הרווח הכולל לפני מס בשנת
ח
ת  2012הסתככם בסך של כ 46 -מיליווני ש"ח,
של כ 26 -מילליוני ש"ח בש
כולל לפני מס ש
ל
מת רווח
לעומ
שנת  2011ורוווח כולל
שנת  .2010הררווח הכולל לפני מס
של כ 71 -מילייוני ש"ח בש
לפני מס בסך ל
ת סך של
בענפי רכוש אחריים הסתכם בבשנת  2012בכ 11 -מיליוני ש"ח לעומת
מיליוני ש"ח ,והרוווח הכולל
י
ש"ח בשנת  ,22011ירידה של כ14 -
 25מיליוני ח
כ2 -
חבויות אחריים הסתכם בבשנת  2012בבכ 35 -מיליוני ש"ח,
לפני מס בענפי ח
בשנת  ,2011עליייה של כ 334 -מיליוני
ת
מת סך של כ 0.65 -מיליונני ש"ח
לעומ
ש"ח.
טון ברווח הכולל מענפי ר כוש אחרים נובע בעיקר מגידול בעלות ביטוח
הקיט
משנה לכיסוי סיככוני רעידת אדמה ,מעדככון הערכות אקטואריות שנרשמו
ה
בהכנסות מהשקעות.
ת
בשנת הדוח לעומת שנה קודמ ת ומנגד מעללייה
ת
קר מהעלייה בהכנסות
אחרים נובע בעיק
ם
חבויות
העלייה ברווח הככולל מענפי ח
מהשקעות.
טו והרווח הככולל לפי תח
 4.4.2.5פרמיות ברוט
חומי פעילות בביטוח כלליי )באלפי
ש"ח(:
רכב רכוש
סה"כ פרמיות
טו
ברוט
01-12/22012
01-12/22011
01-12/22010
רווח )הפסד(
ח
כולל
ל
01-12/22012
01-12/22011
01-12/22010

ררכב חובה

ררכוש
ואחרים

חבויות

ה"כ
סה

996,957
904,352
902,069

695,1011
634,7800
602,0655

569,3199
539,3077
500,0566

274,5554
232,1998
239,5770

2,535,9331
2,310,6337
2,243,7660

405
)(55,297
7,248

270,9877
73,8722
83,8155

10,861
25,1022
33,8755

35,2227
6550
37,0559

317,4880
44,3227
161,9997

ב 20 -

טוח בריאות
תוצאות פעילוות תחום ביט
 4.4.3ת
פרמיות שהורוווחו ברוטו
עות ,נטו והכנסוות מימון
רווחים מהשקע
הכנסות מעמלוות

1-12/2012
427,580
42,214
9,941

1-122/2011
3770,920
2
28,118
9,617

1-12/22010
3366,664
399,809
133,712

תשלומים ושינוי בהתחייבות בבגין חוזי ביטוח
ברוטו
וחוזי השקעה ב
ת
והוצאות רכישה אחרות
ת
הוצאות שיווק
ת
עמלות
הנהלה וכלליות ואחרוות
ה
הוצאות
רווח לפני מס

416,977
115,059
46,324
63,196

2339,487
8
82,112
3
30,513
5
52,692

271,406
755,957
300,065
144,126

רווח כולל לפני מס

82,593

4
48,076

155,971

חה בשנת  20012הסתכמו בכ 428 -מיליוני ש"ח לעומת כ371 -
הההכנסות מפרמיה שהורווח
סך של כ 3337 -מיליוני ש""ח בשנת  ,20010גידול שלל כ15% -
בשנת  2011וס
מ יליוני ש"ח ב
בעיקר מגידול בהייקף תיק
ר
שנת  2012ללמול שנת  .2011העלייה בפרמיות נובעת
בש
הללקוחות.
של כ 83 -מיליווני ש"ח ,לעומת רווח
תכם בסך ל
ה רווח הכולל לפני מס בשננת  2012הסת
כוולל בסך של כ 48 -מיליוני ש"ח בשנת  2011ורווח בסך של כ 166 -מיליוני ש""ח בשנת
חי משנה
מים עם מבטח
על שני הסכמ
מה במקביל ע
ברווח נובע בבעיקר מחתימ
 .20110הגידול ב
את הרווח לפניי מס של
אשר הגדילו ת
ר
)כמפורט בסעיף  1 .3.2לעיל(
ט
טוח
של מנורה ביט
ש
בתחום ,באופפן חד-פעמי ,בבסך של כ 50 -מיליוני ש"ח .בנוסף ,חללה עלייה
מ נורה ביטוח ב
ת הנהלה
מנגד חל גידדול בהוצאות
שקעות וגידוול בפרמיה ההמורווחת ומ
בההכנסות מהש
המיוחסות לתחום וכן גידול בהתחייבויות הביטווחיות.
ת
וככלליות ועמלוות
תחום פעילות שיררותים ומוצריים פיננסים
ם
תוצאות
 4.4.4ת
זה מתייחסות לחברה בת  -מנורה מבטחים פיננסיים בע"מ
תחום פעילות ה
ם
תוצאות
ת
ת ,ואינן כולללות את
ת באמצעות חברות בנות
מנורה פיננסים"( ,אשר פועלת
ה
)ללהלן" :
)חברות בנות של מנורה
ר
הנדסים
תוצאות מנורה מבטחים גגמל ומנורה מבטחים מה
ת
טוח חיים
צגות בנפרד ,במסגרת תווצאות תחום פעילות ביט
פייננסים( ,שתווצאותיהן מוצ
ס למגזרי
וחחסכון ארוך טווח .תוצאוות תחום פעעילות זה נכללות במגזר שלא מיוחס
של החברה.
חות הכספיים המאוחדים ש
הפפעילות בדוח
בבאלפי ש"ח
חיתום
ההכנסות מדמי נייהול ומעמלות ח
טו
ם( מהשקעות ,נט
ררווחים)/הפסדים

1-12/2012
66,483
484

1-12/2011
89,299
)(384

1-122/2010
1002,463
3,166

ססה"כ הכנסות
ססה"כ הוצאות
מסים על ההכנסה
ם
ררווח לפני
פה
ררווח נקי לתקופ

66,967
81,625
)(14,658
)(13,325

88,915
82,166
6,749
7,376

1005,629
995,290
110,339
110,629

שמעותית
או לעלייה מש
"ח והמניות ועעליות השערים בהם הביא
הההתפתחויות בשוקי האג ח
קרנות הנאמננות וניהול ההתיקים אשר הסתכמו נככון ליום  31בבדצמבר,
בההיקף נכסי ק
מיליוני ש"ח ליום 31
של כ 5,455 -מ
 20112לסך של כ 8,084 -מייליוני ש"ח ,ללעומת סך ש
בדדצמבר.2011 ,
לעומת רווח בסך של כ7 -
ת
מיליוני ש"ח
י
הההפסד לשנת  2012הסתכם בסך של כ13 -
בשנת  .2010השיננוי ברווח
ת
בשנת  2011וררווח בסך שלל כ 11 -מיליוני ש"ח
מ יליוני ש"ח ב
של קרנות
עומת שנת  2011נובע בעיקקר מהפחתה בגין ירידת עערך מוניטין ש
שנת  2012לע
בש
ספים ראה סעעיף  7.1להלןן .בנוסף,
מיליוני ש"ח .לפרטים נוס
ה נאמנות בסך של כ 12 -מ
ה ושיווק
מדמי ניהול ומנגד חלה ירידה בהוצצאות מכירה
קייימת ירידה בהכנסות מ
הלה וכלליות.
ובבהוצאות הנה

ב 21 -

 4.5תזרים מזזומנים
הדוח בכ 760 -מילליוני ש"ח.
ח
טפת הסתכמ ו בשנת
תזרימי הממזומנים נטו מפעילות שוט
סך של כ 3355 -מיליוני
עילות השקעהה הסתכמו בשנת הדוח בס
תזרימי הממזומנים נטו ששימשו לפע
ש"ח.
עילות מימון הסתכמו בשנת הדוח בכ 224 -מיליוני ש"ח.
תזרימי הממזומנים נטו ששימשו מפע
מיליוני ש"ח ,גדלו בתקופת
י
תרות המזומ נים בסך של כ3 -
החליפין על ית
שפעת שער ה
לאחר הש
ש"ח.
המזומנים בסך של כ 1788 -מיליוני ש
ם
הדוח ,יתררת
ה"כ המזומניים ושווי
חילת השנה הסתכמה בככ 837 -מיליוני ש"ח .סה
יתרת הממזומנים לתח
ש"ח.
.
הסתכם בסך של כ 1,015 -מיליוני
מזומנים ללתום השנה ה
 4.6מקורות ממימון
מיליוני ש"ח לעומת  11,952מיליוני
תאריך הדוח ההינה  1,774מ
תחייבויות הפיננסיות לת
יתרת ההת
ם  31בדצמבר.2011 ,
ש"ח ליום
הסתכם לסך של כ 11,870 -מיליוני
היקפן המממוצע של ההתחייבויות הפיננסיות ב שנת הדוח ,ה
ש"ח.
ם נזילים
מור על נכסים
סה ,הצהירה החברה על כוונתה לשמ
במסגרת דירוג אגרות החוב שגייס
אם ללוח
מראש ,בהתא
חוב )קרן וריבבית( שנה מ
בשיעור של  125%מהחזרי הח
ר
שראי
וקווי אש
הסילוקין של אגרות החוב.
של כ 224 -מילייוני ש"ח
אות בסך ל
לבנקים ולגופים מווסדיים הלווא
ם
בשנת  20012פרעה הקבוצה
נפרעו על ידי החבברה וכ 128 -מיליוני ש"ח נפרעו על ידדי מנורה
ו
)מתוכם כ 84 -מיליוני ש"ח,
מתוכם ,כ 75 -מילייוני ש"ח,
ם
מת סך של כ 152 -מיליוני ש"ח בשנת ) 2011
מבטחים בביטוח( ,לעומ
מנורה מבטחיים ביטוח(.
נפרעו על ידי החברה ו 74 -מיליוני ש"ח על ידי מ
מניות מנורה מבטחים
חים ביטוח ללחברה את מללוא ) (100%מ
חילקה מנורה מבטח
ה
בתקופת ההדוח,
אה סעיף
שומרה ,כדיביידנד בעין .רא
את מלוא ) (1000%מניות ש
פנסיה ,וללאחר תאריך המאזן ,גם א
 1.3.4לעילל ו 9.2 -להלן.
לפרטים ננוספים בדבר אגרות החוב של החברה וודירוגן ,ראה סעיף  8להלןן.
סך של כ 8860 -מיליוני
אריך הדוח ,לס
לחברה )בבסולו( התחייבויות פיננסיות המסתכמוות ,נכון לתא
פרוס על פי לוחוות הסילוקין על פני 8
ס
ש"ח שמקקורן בהנפקת שתי סדרות אג"ח ואשר פירעונן
זמינים בהיקף נדרש לצורך
ם
חשיבות לשמירה עעל נכסים פינננסיים
ת
עד  10שננים .החברה רואה
ולפעילות החברות המ
ת
מתן מענה לצצרכיה השוטפפים
האג"ח וכן לצורך מ
ח
שלומי
פירעון תש
מוחזקות.
מיליוני ש"ח ,וכן קווי
טפים בהיקף של כ 290 -מ
חברה נכסים פפיננסיים שוט
לעניין זה יצוין ,כי לח
שותה לצרכי פעילותה
העומדים לרש
מיליוני ש"ח ה
בסך של כ 40 -מ
אשראי בללתי מנוצלים בבנקים ך
סעיף  8להלן.
חוב של החבררה ,ראה גם ס
השוטפת .לפרטים בענניין אגרות הח

ם
חשיפה לסיכוני שוק ודדרכי ניהולם
 .5דיווח בדבר ח
מאוחדות
ס להשקעות של החברה והחברות המ
הדדיווח בדבר נניהול הסיכוננים המובא ללהלן מתייחס
ה( ,וזאת
בוצה )מנורה מבטחים בייטוח ,מנורה מבטחים פננסיה ושומרה
שללה למעט הממבטחים בקב
ערך )דוחות תקופתיים ומיידייים( ,התש"ל.1970-
ת ניירות ך
התאם לתקנות
בה
 11לדוח תיאור עסקי
תאם להוראוות המפקח ,ראה פרק 1
עניין ניהול הסיכונים במבטחים ,בהת
לע
תאגיד.
הת
הסיכונים בחבברה
 5.1האחראי /ת על ניהול ה
לנושא ניהול הסיככונים הייתה ד"ר דנה
א
במבר ,2012 ,האחראית ב חברה
עד למחצצית חודש נוב
ם .בעבר,
מנהל עסקים
ת סטנפורד ,בארה"ב ,במ
הלר .ד"רר הלר בעלת תואר ד"ר מאוניברסיטת
 .Marsh & McLennanיצוין ,כי
M
ח הבינלאומי
ברת בת של בברוקר הביטוח
שימשה ככסמנכ"ל בחב
הסיכונים
הכספים של החברה גם כמנהל ה
ם
מנהל
שי קומפל ,מ
החל מהממועד האמור ,משמש מר ש
ד"ר הלר.
שלה ,1עד למינוי מחלייף קבוע ל ר
מר קומפל ראה סעיף  14בדוח פפרטים נוספים.
תו וניסיונו של מ
 1לפרטים לגבי הכשרת
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סיכוני השוק
י
 5.2תיאור כלללי של
סיכון הש וק נובע מתננודתיות בשווויים ההוגן ש ל מכשירים פפיננסיים כתווצאה משינוי בשיעורי
)וחברות הבנות שלה( חשופה
ת
מדדי מניות בבארץ ובחו"ל וכדומה .החבברה
ריבית ,שעערי חליפין ,מ
שפעים משינוי בערכם
הול אשר מוש
שוק בתיק הננוסטרו וכן חשופה לשינוייים בדמי ניה
לסיכוני ש
אמצעות חבררות הבנות שלה )הנכסים המנוהלים( .במסגרת
היא מנהלת בא
של הנכסיים אותם א
ח שגייסה
העצמי ואג"ח
וריאליים כנגד הונה ה
ם
סיים
חברה רוכשת נכסים פיננס
פעילותה העסקית ,הח
מהציבור .בהתאם ,החברה נחשפת לסיכוני השווק בצד הנכסיים כמו גם בצצד ההתחייבוויות.
ה ,קופות גמלל ,מנורה
פעילות חברות הבבת )מנורה מבבטחים פנסיה
ת
מסגרת
הנכסים ההמנוהלים במ
של גורמי
מבטחים קקרנות נאמנוות ומנורה מבבטחים ניהול תיקי השקעות( חשופים לתנודתיות ש
אלו ,מתאימוות באופן
של נכסים אללה .חברות א
שוק ובאים ליידי ביטוי במחירי השוק ש
סיכון הש
שוק אינו
אם מחיר הש
 (Mark Toוא
יומי את ערך הנכסים המנוהלים ללמחירי השוקק )o Market
 .(Markהתנוודתיות בערךך הנכסים
זמין הן ממחשבות שווי הוגן עפ"י מודל שיערוך )k To Model
שחברות אלו גובות ווכתוצאה
ת
משפיעה על גגובה דמי הניהול
הפיננסיים המנוהלים מ
ם
והמכשיריים
חמש מסלולי קופות גמל
מבטחים גמל מנהלת ש
הבת מנורה מ
מכך על ררווחיותן .בנוסף ,חברת ה
קדונות בחשבב הכללי,
קר ההתחייבויות לעמיתי קופות אלה מגובה בפיק
מבטיחות תשואה .עיק
ה של הון
חשיפה ישירה
ואולם ,החחלק הלא מגגובה מושפע משינויים בגגורמי השוק וכך נוצרת ח
החברה לססיכון שוק.
ת .כחלק מפפעילותה,
תמית של הנפקות חדשות
מנורה מבבטחים חיתוום וניהול משמשת כחת
סים שרכשה ..לתאריך
רוכשת החחברה נכסים סחירים ,לפייכך היא חשופפה לשינויים במחירי הנכס
מהותית.
לסיכוני שוק אינה מ
י
שיפה
הדוח החש
מבטחים נדל"ן ,הכוללים השקעות
מסגרת פעילות חברת הבבת מנורה מ
הנכסים ההמנוהלים במ
שוק בעיקר כתוצאה
משקיעות בנכסי נדל"ן בבחו"ל ,חשופיים לסיכוני ש
והלוואות לחברות המ
משינויים בשערי חלייפין ובשיעוררי הריבית .ההחברה חשופפה לאיתנות הפיננסית ווהיציבות
ת באיטליה וביוון דרך הלוואות החבברה לחברת סולנגיה המפפעילה אתרים ליצור
הפוליטית
איטליה וביווןן אל מול
תי סולנגיה בא
ת עבור שירות
אנרגיה סוולארית במדיינות אלו .חוזי ההתקשרות
אות של
שר החזר נא
המבטיח כוש
גופים מממשלתיים הינם ארוכי טווח ובתערריף קבוע ה
אלו כתוצאה מפגיעה
התחייבויוותיה של סולנגיה למנורה נדל"ן .שי נויים מהותיים בחוזים א
כתוצאה משינויים פפוליטיים
ה
או יוון ,או שיינויים רגולטוריים
של איטליה ו/א
באיתנות הפיננסית ל
הלוואות
ית על יכולת הההחזר של סולנגיה .שוויין ההוגן של הה
שפעה מהות ת
יכולים לההיות בעלי הש
של מנורהה נדל"ן לסולננגיה הינו כ 611 -מיליוני ש "ח.
קופת הדיווח
 5.3שינויים בבחשיפות בתק
(Inteerest Rate Risk
 5.3.1חחשיפה לסיכון ריבית ) R
עתם של שיננויים בעקומיי הריבית
הקבוצה לסיככון הריבית נ ובעת מהשפע
החחשיפה של ה
ם ושאינם
חוב הסחירים
בארץ ובחו"ל על שווים ההוגן של נכסי הח
ץ
והנומינלית
מ
ה ריאלית
הפיננסיות הסחירות וושאינן סחירוות .יצוין,
ת
של ההתחייבוייות
ססחירים וכן שווויין ההוגן ש
קעו בחשב הכללי לא
מרכיב הפיקדוונות שהושק
מבטיחות תשואה מ
ת
כיי בקופות הגגמל
מגודרות כנגד זכויות
מאחר והינן מ
חשיפה לסיככון הריבית מ
נללקחו בחשבון בחישוב הח
סוף שנת
קבוצה לסיכוון זה )במונחי שווי הוגן( הסתכמה בס
שיפת נכסי הק
העעמיתים .חש
ש"ח( .חשיפת התחייבויות
.
מיליוני
 20112בסך  1,214מיליוני ש""ח )בשנה קוודמת  1,134מ
הוגן( לסיכון זה ההסתכמה בסוף שנת  2012בסך  966מילליוני ש"ח
(
הקקבוצה )במונחי שווי
ש"ח(.
)בבשנה קודמת  994מיליוני ש
(C
Currency Risk
 5.3.2חחשיפה לסיכון מטבע ) R
ת בעיקר
לדולר וליורו .חשייפה זו נובעת
ר
המט"ח העיקרית של הקבוצה הינה
ח
חחשיפת
סיכון זה באוופן חלקי
מ פעילות חבררת הבת מנוררה מבטחים נדל"ן .החבררה מגדרת ס
באאמצעות נגזררי מטבע .חלה עליה מתוננה בחשיפה לסיכון המט""ח במהלך שננת .2012
עומדת על כ  57מילליוני ש"ח.
ת
מט"ח
סך החשיפה למ
ת ,קרנות ,ומ כשירים הונייים( )(Equitty Risk
 5.3.3חחשיפה לסיכון מניות )מניות
תנודתיות
פה לשינויים בשווי השו ק של מכשירים הוניים כתוצאה מת
הקקבוצה חשופ
הסתכמה
חברה לסיכון זה )במונחי שווי הוגן( ה
שוק ההון בארץ ובחו"ל .חשיפת הח
בש
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)בשנה קודמת כ 84-מיליוני ש""ח( .ראה
ה
בססוף שנת  20012בסך של כ 92 -מיליוניי ש"ח
זה.
חס לסיכון .
ססעיף  5.6.1לעניין מבחן רגיישות המתייח
(Spread Risk/
R
 5.3.4חחשיפה לסיכון אשראי )Creditt Default Risk
התרחבות
פה לשינויים בשווי ההוגן של אג"ח קונצרני סחיר כתוצאה מה
הקקבוצה חשופ
שוק לגבי
הגלום במחיר האייגרת כאשר ישנה הרעה בהערכת הש
ם
אשראי
של מרווח הא
ש
ה לסיכון
תחייבויותיו .כמו כן ,הקבבוצה חשופה
יככולתו של המנפיק/לווה לעמוד בהת
הסתברות
חוב סחירים ולא סחיריים כתוצאה משינוי בה
האאשראי הגלום בנכסי ח
את הריבית ו/או הקרן
הנפיקו חוב ,ייהפכו לחדלוות פירעון ,ללא ישלמו ת
שהחברות שה
ש
שקעותיה
בספרים .הקבוצה רוושמת את הש
ם
ת ערך
וההקבוצה תאלץ להכיר בהפפסד ולהפחית
באאג"ח סחיר לפי שווי שוק ואת השקקעותיה באג"ח לא סחיר לפי עלות מותאמת.
החחשיפה הכולללת של הקבוצה לסיכון אשראי )במונחי שווי הוגגן( היא  11,246מיליוני
מיליוני ש"ח(.
ש"ח )בשנה קוודמת  1,082מ
ש
 5.3.5חחשיפה לשינויים במחירי הנדל"ן )(Property Risk
מנורה נדל"ן במדינות
עילותה של מ
חשופה לשינויים בשוק הנדל"ןן במסגרת פע
ה
החחברה
ח )בשנה קודמת  150מיליוני ש"ח( .שוווין ההוגן
 157מיליוני ש"ח
בגובה של 1
רווסיה ,הודו ,ב
תיה בהן
שלה והשקעות
המוחזקות ש
ההלוואות שהעמידה מנורה נדל"ן לחברות ה
ת
של
ש
משמעותי
מ ושפע משינויים בשווי נככסי הנדל"ן בבאזורים הרללבנטיים .לא חל שינוי מ
בממהלך שנת  2012בחשיפה לסיכון הנדל""ן.
(Basis Risk
 5.3.6חחשיפה לסיכון בסיס ) R
סיסי הצמדה
סיכון בסיס נובעת מבס
החחשיפה של הקבוצה לס
ה שונים שלל נכסיה
ה .לא חל שינוי מהותי בסייכון הבסיס.
וההתחייבויותיה
 5.4מדיניות ההחברה בניהול סיכוני השווק והפיקוח עעליהם
היא חשופה ,כרוכים
העיקריים אליהם ה
ם
מכאן הסיכוננים
עיקר פעעילותה של הקבוצה ,ומ
פעילות המבטחים ..לתיאור סיככונים אלה דדרכי ניהולם והפיקוח
ת
שהינה
בפעילותהה העיקרית ש
עליהם ראאה באור  37לדוח הכספיי .בהתייחס ללפעילות שהיינה נשוא פררק זה ,עיקרי מדיניות
מתכנסות
מים של חבררות הבת המ
אורגנים השוונים המתאימ
ניהול סיככוני שוק נקבעת ע"י הא
קופתיים,
תקופתית ..הדירקטוריוונים של חבררות הבנות ההשונות מקבללים דיווחים ועדכונים תק
ת אלו.
ומקיימים  ,מעת לעת ,דיונים בהתיייחס לחשיפות
יושקעו בנכסים נזיללים וסחירים ובמח"מ
ו
ספים
קובעת כי הכס
פי הנוסטרו ק
מדיניות ההשקעות כספ
בינוני .עייקר ההשקעות תבוצענה בניירות ערך  ,בעיקר אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרנני )בדרוג
סי סיכון
תבוצענה בנכס
בפיקדונות קצרים בבבנקים מסחרריים .מקצת ההשקעות ת
ו
השקעה( וכן
ת מגבלת
סיכון גבוהה ובמנניות סחירות בארץ ובחו"ל תוך קביעת
ן
כדוגמת אאג"ח קונצרני ברמת
השקעה ממקסימלית ללהשקעות אללו .החברה מחזיקה בנגגזרים המיועדדים לגידור החשיפה
תוצאה מפעיללותה של חבררת הבת מנוררה מבטחים ננדל"ן בחו"ל .הנגזרים הם עסקאות
למט"ח כת
ם גם את
מט"ח כוללים
אקדמה עעל שער הדוללר ושער היוורו .מבחני ההרגישות לגוררם סיכון המ
תשואה קיימת התחיייבות של
ה
השפעת ההפוזיציות בנגזרים אלה .בקופות המבבטיחות לעמייתים
ת .היתרה
מדינת ישרראל בצורת פיקדונות בחשב הכללי בשיעוור של בין  75%ל 89% -מנכסי הקופות
קאיים ונכסי חוב לא
בעלי תנודתיות נמוכה כגון פפיקדונות בנק
י
אפיקים
מתמקדת בהשקעה בא
סחיר.
השקעה וכן באג"ח ס
ה
סחירים בבדרוג
קחת ע"י הדיררקטוריון
טרו של החבברות הבנות ננקבעת ומפוק
של כספי הנוסט
מדיניות הההשקעות ל
אופי פעילותהה.
מהחברות ובהתאם לא
ת
של כל אחחת
סגרת אשראי לפעילות
מתמקדת בקביעת מס
ת
בניהול סיכוני השוק במנורה נד ל"ן
ל
מדיניות ההחברה
ההשקעות.
החברה ,בבפיזור גיאוגרפי וחלוקה לפפרופילי סיכוןן שונים של ה
שאושרה בדיררקטוריון הגמלל קובעת
חברת קופות הגמל ,כפי ש
מדיניות נניהול כספי הנוסטרו של ח
ממשלתי ופיקדונות בנקאייים.
סיכון נמוך כדווגמת אג"ח מ
ם יושקעו בנכסים בעלי ס
כי הכספים
מנים יושקעוו באג"ח
כי עודפי המזומ
הנוסטרו של חברת החיתוום קובעת י
מדיניות נניהול כספי ה
מעלה.
קבוצת  AAומ
ממשלתי וובאג"ח קונצרני בדירוג בק
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 5.5מאזן בסיססי הצמדה
2012
2
מאזן הצמדה בללי ביטוח ליום  311בדצמבר

מיליוני ש"ח
נכסים בלתי מוחחשים
נכסי מיסים נדחחים
הוצאות רכישה נדחות
רכוש קבוע
השקעות בחברוות כלולות
נדל"ן להשקעה
שנה
נכסי ביטוח מש
נכסי מיסים שוטטפים
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגבייה
השקעות פיננסייות עבור חוזים תלויי
תשואה
השקעות פיננסייות אחרות:
נכסי חוב סחיריים
ם סחירים
נכסי חוב שאינם
מניות
אחרות
סה"כ השקעות פיננסיות
ס
חוזים
מזומנים ושווי ממזומנים עבור ח
תלויי תשואה
אחרים
ם
מזומנים ושווי ממזומנים
סך הכל נכסים
ס
סך הכל הון
ס
התחייבויות
חוזי
התחייבויות בגיין חוזי ביטוח וח
השקעה שאינם תלויי תשואה
חוזי
התחייבויות בגיין חוזי ביטוח וח
תשואה
השקעה תלויי ת
התחייבויות מססים נדחים
התחייבות בשלל הטבות לעובדיים ,נטו
שוטפים
ם
התחייבויות בגיין מסים
ברות
עודף הפסדים עעל השקעות בחב
ע
כלולות
זזכאים ויתרות זזכות
התחייבויות פינננסיות
סך הכל התחייבבויות
ס
תחייבויות
סך הכל הון והת
ס
סך הכל חשיפה מאזנית
ס
חשיפה לנכסי בבסיס באמצעות מכשירים
נגזרים במונחי דדלתא
ס
סך הכל חשיפה

בבש"ח
ללא
צמוד
צ
3
-

בש"ח
צמוד
למדד
20
5
-

במטבע
חוץ
או
בהצמדה
אליו )*(
9
-

פריטים לא
פיננסים
ואחרים
757
1
3
127
2
-

1,054
418
178
68
1,558
130
99
573

-

-

-

-

13,076

13,076

1299
199
133
477
2088

240
4,424
4
4,668

3
198
4
30
235

-

3,947
5,499
249
498
10,193

4,319
10,140
266
579
15,304

866
2977
-

4,693
-

7
251
-

890
805

619
303
28,684
1,822

619
396
34,815
2,627

-

4,595

-

-

10,473

15,068

177
-

2

-

38
-

13,720
97
126
6

13,720
135
143
8

244
222
633
633
2344

5
607
5,209
5,209
)(516

9
9
9
242

7
45
850
40

1,263
1,177
26,862
28,684
-

9
1,299
1,806
32,188
34,815
-

1855
4199

)(516

)(185
57

40

-

-

חברת
ביטוח
415

סה"כ
1,172
1
1,054
421
187
195
1,558
150
109
573

))*( בעיקר דולר ויורו.

חברת בת
קעו בחלקן בח
מדד אשר הושק
ת צמודות ד
מהתחייבויות
לסיכוני בסיס נובע מ
י
שיפה
עיקר החש
חשופה לעלייית מדד
עילותה ,לפי העניין )דוללר ו/או יורו( .החברה ח
במטבע ההרלבנטי לפע
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מהחשיפה
שלה .כ 75% -מ
.
המימון
אשר עשויה לגררום לעלייה בהוצאות ה
ר
המחירים לצרכן
השקל מול הדולרר והיורו מגודדרת באמצעוות נגזרי מטבבע )חוזי
ל
לשינויים בשער חליפין של
מטבע(.
 5.6מבחני רגיישות
לפי שווים ההוגןן )עמודה
של החברה י
ת שלהלן מוצגגים נכסיה והתחייבויותיה הכספיים ל
בטבלאות
ההוגן של
תם של שינוייים בגורמי שוק שונים על שווים ה
מדדה השפעת
אמצעית( ..כמו כן ,נמ
ת .מבחני הררגישות המוצצגים כוללים גורמי סיכון שהשפעתם בתרחיש
הנכסים ווההתחייבויות
הותי.
הקיצוני בביותר הינו מה
שופים לשינוי בעקומי הרייבית מחושבים כערך
שווים הההוגן של הנכסים וההתחיייבויות החש
ת הסיכון
הריבית חסרת
מהוונים לפי עקום ה
ם
מזומנים העתידיים ,רבעונניים,
של תזרימי המ
הנוכחי ש
שווים ההוגן של הנכסים
ם
הולם את דרוג ניייר הערך הררלבנטי.
מרווח ה ם
המתאים בתוספת המ
 (Mark To Marketאו לפי
M
המניות מחושב לפיי מחירם בש
ת
בשוק
החשופים לשינויים ב
שוק )
חן הרגישות הוא מדד
שנבחר לביצוע מבח
ר
הערכה כללכלית חיצונית של שווים ההוגן .גורם השוק
עבור חשיפה למנניות בחו"ל.
ר
שראל ומדד S&P5000
חשיפה למניות ביש
ה
ת"א  ,100עבור
סיכון ריבית
ן
 5.6.1מבבחני רגישות לגורם
ליום  31בדצמבר 20112
באלפי ש"ח ם
כל הסככומים נקובים ב
גורם
סיכון-
ריבית
ת
ריאלית
עלייה
יחסית של
עלייה
יחסית של
10%
עליית
 5%בעקום
בעקום
ריבית
הריבית
ריאלית הריבית
)באלפי
הריאלית
של  2%הריאלית
ש”ח(
שווי הוגן
ש
נכסי
חוב
242,8433
)(196
)(391) (16,561
ם
סחירים
נכסי
757,8744
)(2,289
חוב לאא )(4,563) (83,370
ם
סחירים
אג"ח
סחיר
)(663,721
267
534
41,653
שהונפקק
אג"ח
לא
)(279,759
702
1,402
31,619
סחיר
שהונפקק
סה"כ

)(26,659

)(3,018

)(1,516
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57,237

ירידה
יחסית של
 5%בעקום
הריבית
הריאלית

ירידה
יחסית של
10%
בעקום
הריבית
הריאלית

ירידת
ריבית
ריאלית
של 2%

197

395

18,917

2,321

4,658

103,165

)(268

)(537

)(46,463

)(705

)(1,414

)(37,055

1,545

3,102

38,564

כל הסככומים נקובים באלפי ש"ח ליום  31בדצמבר 20 11
גורם
סיכון-
ריבית
ריאלית
ת

נכסי
חוב
ם
סחירים
נכסי
חוב לאא
ם
סחירים
אג"ח
סחיר
שהונפקק
אג"ח
לא
סחיר
שהונפקק
סה"כ

עליית
ריבית
ריאלית
של 2%

עלייה
יחסית של
10%
בעקום
הריבית
הריאלית

עלייה
יחסית של
 5%בעקום
הריבית
הריאלית

שווי הוגן
ש

)(20,499

)(1,426

)(716

360,7944

721

)(66,327

)(7,010

)(3,528

593,9644

3,577

7,203

50,459

3,391

1,700

)(723,461

)(1,708

)(3,425

)(56,936

28,852

2,918

1,466

)(238,300

)(1,479

)(2,971

)(34,265

)(7,515

)(2,127

)(1,078

)(7,003

1,111

2,255

13,734

ירידה
יחסית של
 5%בעקום
הריבית
הריאלית

ירידה
יחסית של
10%
בעקום
הריבית
הריאלית

ירידת
ריבית
ריאלית
של 2%

1,448

23,374
81,561

סיכון מניות
ן
 5.6.2מבבחני רגישות לגורם
ליום  31בדצמבר 20112
באלפי ש"ח ם
כל הסככומים נקובים ב
עלייה
במדדי
עלייה במדדי
תרחיש
קיצון
מניות של
מניות של מ
)עלייה(* 10%
5%
%
שווי הוגן
ש
מניות
19,7455
9887
1,975
ת 2,472
סחירות
קרנות
ולא
71,9277
3,5996
7,193
8,985
ת
סחירות
9,168
סה"כ
91,672
4,5833
11,457

ליום  31בדצמבר 20111
באלפי ש"ח ם
כל הסככומים נקובים ב
עלייה
במדדי
עלייה במדדי
תרחיש
קיצון
מניות של
מניות של מ
)עלייה(* 10%
5%
%
שווי הוגן
ש
מניות
13,5422
6777
1,354
ת 1,522
סחירות
קרנות
ולא
70,1955
3,510
7,019
9,012
ת
סחירות
8,374
83,737
4,1877
10,534
סה"כ

ירידדה
במדדדי
מניוות של
5%

ירידדה
במדדדי
מניוות של
10%

חיש
תרח
קיצצון
)יריידה(*

(987
) 9

)(1,9975

)(2,4472

)(3,5596

)(7,1193

)(8,9985

)(4,5883

)(9,1668

)(11,4557

ירידדה
במדדדי
מניוות של
5%

ירידדה
במדדדי
מניוות של
10%

חיש
תרח
קיצצון
)יריידה(*

(677
) 6

)(1,3354

)(1,5522

)(3,5510

)(7,0019

)(9,0012

)(4,1887

)(8,3774

)(10,5334

קסימאלי
על השינוי המק
חיש קיצון נבבחר ל ,17% -בהתבסס ל
* עבור מניות בחו"ל  -תרח
של כ 15%-וFTSE -
 S&Pשינוי ש
 12באוקטובר P500 :2008
ת ,בתאריך 1
בממדדי המניות
.16%
 Eurotop 1000שינוי של כ%-
עבבור מניות בארץ  -שינוי יומי קיצוני בבמדד מניות ת"א  100נצפפה סביב  ,100%לפיכך
ת
לתרחיש .10%
ש
הקיצון זהה
ן
תרחיש
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 .6הייבטי ממשלל תאגידי
מומחיות חשבונאית ופיננסית
ת
בעלי
 6.1דיווח על דירקטורים ב
פרטים נוספים וסעעיף  12בשאלון ממשל תאגגידי המצורף אליו.
ם
ראה סעיףף  14לפרק ה'  -דוח
תאגיד
תי תלויים בת
 6.2גילוי בדבבר שיעור הדירקטורים בלת
נוספים להלן.
ם
תאגידי המצורף לפררק ה'  -דוח פפרטים
י
ממשל
ראה סעיףף  2בשאלון מ
תימה עצמאייים
 6.3מורשי חת
ק ניירות
אין בחברה מוררשי חתימה עעצמאים ,כהגדרתם בסעייף )37ד( לחוק
נכון למועעד הדוח ,ן
ערך ,תשככ"ח.1967-
 6.4תרומות
מטרות חברתייות שונות ,בהתאם לשיקול דעתן.
ת ,לתרום למ
החברות בבקבוצה נוהגות ,מעת לעת
א נקבעה
של כ 303 -אללפי ש"ח .לא
מות של הקבבוצה לסך ל
בשנת  20012הסתכם היקף התרומ
מדיניות ממוסדרת לענייין זה.
 6.5גילוי בדבבר מבקר פנימ
מי בתאגיד
הפנימי
 6.5.1פררטי המבקר ה
) ,(M.B.A, LLשותף(
באוגוסט  ,20012כיהן ה"ה רו"ח מאיר איליה )L.M
החחל מיום  1ב
אשי של החבברה ושל
מ משרד רואה החשבון רוזזנבלום הולצצמן ,כמבקר הפנימי הרא
שמואל שורץ ,חדלל מלכהן
ל
חברות בנות נוספות בקבוצה ,וזאת ללאחר שה"ה רו"ח
חב
ה ,החל מיום  1במאי
ספות בקבוצה
של החברה ושלל חברות נוס
כממבקר הפנימי הראשי ל
המבקרים
לציבור )להלן" :ה
ר
שאין בהם עניין
 ,20112וזאת ללפי בקשתו ומטעמים ש
מי לתקופה זזמנית ,וזאת עעד למינוי מבבקר פנים
מונה למבקר פנימ
הפפנימיים"( .מר איליה ה
בהתאם למדיניות ההחברה.
ם
חברה,
קבבוע ,עובד הח
ת כהונתו
מאיר איליה את
ר
אר  ,2013סייים ה"ה
ביום  28בפברוא
ם
לאאחר תקופת הדוח,
אתי הירשמן ,רו"ח ,למבקרת פנים
ה ,לאור מינוייה של ה"ה א
כממבקר הפנימי של החברה
ספות בקבוצהה ,בתוקף החל מיום  1בבמרס  .2013לפרטים
בחחברה ובחבררות בנות נוס
סעיף  1.3.9לעיל ו 9.1 -להללן.
קרים ,ראה ס
נווספים בעניין חילופי המבק
הביקורת
אים הקבועיים בסעיף )3א( לחוק ה
הממבקרים הפנימיים עמדו בכל התנא
שנ"ב) 1992-ללהלן" :חוק ההביקורת הפנימית"( ובהווראות סעיף  8לחוק
הפפנימית ,התש
עיף )146ב( לחוק החבררות ,התשנ"ט) 1999-להללן" :חוק
בהוראות סע
האאמור וכן ב
החחברות"(.
חברה או
בניירות ערך של הח
ת
חזיקים
לממיטב ידיעת החברה ,המבבקרים הפנימייים אינם מח
אליה.
של גוף קשור א
ש
 6.5.2דררך המינוי
אי,2012 ,
בינואר ) 2007ועד ליום  1במא
ר
שורץ ,מונה לתפקידו ביוום 8
ה""ה שמואל ש
המינוי אושר על רקע
כאאמור( על פי המלצת ועדדת הביקורת ובאישור הדדירקטוריון .ה
ם כמשנה
מבטחים ביטוח בתפפקידו הקודם
ם
שכלתו ,כישווריו וניסיונו בחברה ובמננורה
הש
שנים .המבקר הפנימי היה
ם
של כ7 -
שך תקופה ש
חשבות וכספים במש
ת
לממנכ"ל ומנהל אגף
חברה והחברוות בקבוצה ללא מילא
עוובד החברה .למעט תפקיידו כמבקר פפנימי של הח
אחר בקבוצה.
הפנימי תפקיד ר
י
הממבקר
אר ,2013
תפקידו ביום  1באוגוסט ) 20122ועד ליוום  28בפברוא
ה""ה מאיר אילליה ,מונה לת
המינוי אושר על רקע
פי המלצת ועדדת הביקורת ובאישור הדדירקטוריון .ה
כאאמור( ,על י
וניסיונו הרב בביצצוע ביקורות בתחומים בבהם פועלת החברה
ו
שוריו
שכלתו ,כיש
הש
ת ביטוח
שומרה )חברת
וחחברות נוספוות בקבוצה ובכלל זה כמבקרה הפפנימי של ש
תי הביקורת ,במיקור חוץ ולא כעובד החברה.
העניק את שירות
ק
בקקבוצה( .מר איליה
מר איליה
רות בקבוצה ,ללא ממלא מ
תפקידו כמבקר פניימי של החבברה והחב ת
ו
לממעט
קבוצה.
תפקיד אחר בק
ת

ב 28 -

הפנימי
 6.5.3זההות הממונה על המבקר ה
ם הינו יו"ר הדירקטוריון.
המבקרים הפנימיים
ר
המממונה הארגווני על
תכנית עבודה
 6.5.4ת
העבודה לשננת ,2012
תית .תכנית ה
ת הינה שנת
תכנית העבודה של הביקוורת הפנימית
ת
מנורה מבטחיים ביטוח וכן בקבוצת
קרה בפעילות חברות הבנוות ובעיקר במ
תמקדה בעיק
הת
אבי הביקורת הושקעו
של החברה חבברת החזקות ,מרבית משא
הפפיננסים .מטבע היותה ל
הינה שיורית באופייה
תכנית הביקוררת בחברה ה
כממתואר להלן בחברות הבבנות כאשר ת
בקרות הולמות וובממצאי
ת
שלה ובקיומן של
התחשבות בסיכונים השיוריים ש
ת
תוך
ת
ת לשנים
התכנית הרב שנתית
ת
 2012וכן
2
בשנים קודמות .תכנית העבודהה לשנת
ם
בייקורת
שנערך על
על סקר סיכוונים עדכני ש
ח ,הסתמכה ע
 20112עד  ,2015במנורה מבבטחים ביטוח
על סמך התייעעצויות שקיים המבקר עם גורמים פנימיים
צועי וכן ל
ידדי גורם מקצ
תחשבות
וחחיצוניים ,לררבות רואה חשבון מבקרר ובאישור ועדת הביקוורת ,תוך הת
מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת
ה
הוק .תכנית הבי קורת
בצצרכים ובאיללוצים אד -ק
שינויים לא מהותיים בתכנית בההתחשב בצרככים אד-הוק.
ם
לבביצוע
ם
 6.5.5בייקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים
של מנורה
חברה שימשוו גם כמבקריים הפנימיים הראשיים ש
הממבקרים הפננימיים של הח
החזקה עיקררית של החברה ולכן,
בת של החברהה( שמהווה ה
מבבטחים ביטוח )חברה ת
מתבצעת
התמקדה בה .לקבוצצה  4גופים מוסדיים נווספים בהן מ
ה
פעעילות הביקוורת
חברה בת של החבברה( ומנורה מבטחים
פנימית כלהלן :מנורה מבטחים פנסיה ) ה
ת
בייקורת
ת עבודת
חים פיננסים  ,(,בהן מבוצעת
הנדסים )חברוות בנות של מנורה מבטח
גממל וקרן המה
מלאה ,הנעזר גם בשירותי מייקור חוץ
ה
הבביקורת על יידי מבקר פניימי ייעודי ,בבמשרה
שומרה  -בה ההביקורת נעררכת על ידי מר איליה ,המעניק את
לצצורך עבודת הביקורת; בש
טחים פנסיה ,במנורה
שירותיו במיקור חוץ .תכנייות הביקורת לשנת  ,2012במנורה מבט
ש
מבבטחים גמל ובשומרה ,הוכנו בתיאוום עם המבבקר הפנימי של החברה ודוחות
החברה.
שוטף למבקר הפנימי של ה
ברים באופן ש
הבביקורת מועב
בממנורה מבטחים נדל"ן ,חברה בת של ה חברה ,אשר פעילותה מתרכזת בחו"ל ,מבוצעת
טוריון מנורה נדל"ן.
שוטפת על פי תכניית ביקורת ש נקבעה ואושררה ע"י דירקט
ת
בייקורת
הביקורת הפנימית
ת
 6.5.6הייקף
מוחזקים נקבבע לעניין
הייקף פעילות הביקורת לפפי מספר שע ות בתאגיד וובתאגידים מ
אם להוראות הממונה
צה בהתבסס על סקרי סיכונים ובהתא
הגגופים המוסדדיים שבקבוצ
ה
חרים
ם פיננסים אח
עלל שוק ההון לעניין זה ,וולעניין גופים
בקבוצה בהתבסס עעל סקרי
תחשבות בצררכים ובאילוצצים אד-הוק ,וכמפורט
על הערכת סיככונים ,תוך הת
ססיכונים או ל
לההלן:
שעות ביקורת
שעות ביקורת
ת
שם החברה
ע"י מיקור חוץ
מנורה 166,379
טחים החזקוות )כולל מ
מנורה מבט
ת של
חזקה עיקרית
מבטחים בייטוח  -כהח
החברה(

280

חברות 810
במנורה מבטחים פינננסים ,והח
שלה ובכלל זה בקרן השת למות
ה
הבנות
מבטחים גמל (
מהנדסים )למעט מנורה מ

440

טחים נדל"ן
במנורה מבט

100

---

שומרה

---

1,500

9,589
9
טחים
טחים פנסיה ומנורה מבט
מנורה מבט
גמל
266,878

סה"כ

ב 29 -

1,726
3,946

מ תוך סך כוללל של  300,824שעות בביקורת בקבווצה ,לשנת  ,2012היקף השעות
 18,009שעות.
1
מד על
קר הראשי עמ
שבאחריות ישירה של המבק
ש
ת הדיווח
טן בכ ,9% -בביחס לתקופת
הייקף עבודת הביקורת הפננימית ,ברמת הקבוצה ,קט
שרה כאמור בהתבסס עעל סקרי
האאחרונה ,זאת בהתאם לתכנית הבייקורת שאוש
הססיכונים הנ"לל.
 6.5.7ערריכת הביקוררת
מקצועיות
ובהתאם להנחיות מ
ם
עיים
צעת ונערכת על פי התקקנים המקצוע
הבביקורת מבוצ
של המבקרים ההפנימיים ) (IIIAאשר אומצצו על ידי  IIIAישראל
בינלאומית ל
של הלשכה הב
ש
טיות לכל
הדין הרלבנט
בהתאם להוראות ה
ם
הפנימיים בישראל ..וכן
י
– איגוד המבקרים
העניין .הדירקטוריוון ,באמצעות ועדת הביקורת ,מפקח על עבודת
.
ה ,לפי
חברה בקבוצה
חב
הפנימי בחברה.
י
הממבקר
 6.5.8גיישה למידע
הפנימי ולשאר המבבקרים במעררך הביקורת בבקבוצה ,גישה חופשית לכל מקור
י
לממבקר
מאגר רגיל אוו ממוחשב וללנתונים כספיים .האמור בבפסקה זו
מ ידע ,לרבות ללמסמכים ,למ
הפנים.
ם
מ תקיים גם לגבי החברות בבנות של החבברה בהן מכהן מבקר
 6.5.9דיין וחשבון המ
מבקר הפנימי
מתקיימים דיונים עם
מוגשים בכתבב ,לאחר שמ
קר הפנימי מ
דווחות הביקוררת של המבק
על טיוטות דוחות הביקוררת .הדוחות מובאים לעייון יו"ר הדירקטוריון
הממבוקרים ל
הביקורת
שים לוועדת ה
חר מכן מובאים לדיון בווע דת הביקורת .בנוסף ,מוגש
וההמנכ"ל ולאח
הביקורת הקודמים.
ת
חות
מלצות המבקקר שעלו בדוח
אחר ביצוע המ
דווחות מעקב א
של החברה ,בבמועדים
ועדת הביקורת ש
ת
קיימו  9ישיבבות של
תקופת הדוח ,התק
ת
בממהלך
הבבאים23.12.12 ,26.11.12 ,233.9.12 ,26.7.12 ,19.7.12 ,211.5.12 ,26.3.12 ,13.2.12 ,300.1.12 :
ם  28.5.12ו.10.12.12 -
שתי החלטות בבכתב ,בימים
וככן התקבלו ש
ם נוספים,
בתאגידים המוחזקים על ידדי החברה ,הוגשו דוחות בביקורת רבים
עווד יצוין ,כי ב
הביקורת
דווחות בדיקה אד-הוק ,לפפי העניין ,ודדוחות מעקבב ,אשר נדוננו בוועדות ה
ה רלבנטיות.
עילות המבקרר הפנימי
 6.5.10העערכת הדירקטוריון את פע
המוחזקות ,מתקיימת פעילות
ת
בככל הגופים המוסדיים בקבוצה ובמררבית החברות
תאגידים.
ביקורת של אותם ת
ת
פנימית ייעודית ודווחות הביקור ת נדונים בווועדות
ת
בייקורת
הנוגעים לחבררה ישירות תוך קבלת
החברה דנה אך ורקק בנושאים ה
ה
הביקורת של
ת
ועעדת
דייווח על ממצאי ביקורת מהותיים ווחריגים בחבברות מוחזקוות .על רקע האמור,
הדדירקטוריון לאחר שרשם לפניו את הסברי מבקר הפנים ללגבי תכנית העבודה
לנתונים לגבי היחס בין פעילות ביקורת
ם
סות
וההתאמתה להוראות הדין ,תוך התייחס
צעות מיקור חוץ ,וכן מיידע לגבי
עות עובדי המערך לבין פפעילות באמצ
הפפנים באמצע
ספים ,הניח דעתו כי בידדי הביקורת הפנימית
תוני רקע נוס
עוובדי המערך בקבוצה ונת
ה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה
הממשאבים והככלים הנחוציים לצורך מיילוי תפקידה
עילות עסקית עצמאית ,לגודלה
של החברה ,ככחברת החזקקות ללא פע
הממיוחדים ל
וממורכבות פעיללותה.
קף ,אופי ,רצציפות הפעיללות ותכנית העבודה שלל המבקר
לההערכת הדיררקטוריון ,היק
שים את מטרוות הביקורת הפנימית
סבירים בנסיבות העניין ,ויש בההם כדי להגש
ם
הפפנימי
הביקורת
בקקבוצה .בנוסף ,יצוין ,כי בשנת  2012בווצעה הערכה בלתי תלויה של פעילות ה
הביקורת
להערכה ,צוין ,כי ה
ה
תאם
וזאת בהתאם לתקנים המקצצועיים .בהת
ת
הפפנימית
מקצועיים
טנדרטים המ
הפפנימית בחברה מבוצעת ברמה מקצוועית גבוהה ועל פי הסט
הממקובלים.
תגמול
 6.5.11ת
אה וקיבל
ה""ה שורץ ,הוועסק על-פי הסכם עבודהה אישי כעובבד הקבוצה בבמשרה מלא
מענק קבוע ווכן היה זכאיי להטבות סווציאליות ונללוות כמקובל ויחידות
שכר חודשי ומ
ש
שאישר הדיררקטוריון בשננת .2010
שאי משרה ש
תכנית תגמול לנוש
ת
מסגרת
"פפאנטום" ,במ
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של 1,394
מדה על סך ש
ח )כולל מענק פרישה( עמ
עללות תגמולו של מר שוורץ בשנת הדוח
ם הנ"ל.
תוקפן של יחידות הפאנטום
א לפי ש"ח .יצווין ,כי עם פריישתו של מר שורץ פקע ת
כנגד חשבונית .בתקופת
ד
שי קבוע
איליה תוגמל לפיי סכום חודש
ה
מי ה"ה
הממבקר הפנימ
הדדוח הסתכם התגמול ששוולם לסך של  300,0000ש"ח )לא כולל מעע"מ(.
חברה סבור כי תגמול ההמבקרים הפפנימיים הלם את היקף פפעילותם
דיירקטוריון הח
המקצועי.
שיקול דעתם ה
תפקודם ולא היה בו כדי ללהשפיע על ש
ות
החשבון המבקרים
 6.6גילוי בדבבר שכר רואי ה
ם ביטוח,
שבשליטתה )לרבות מנורה מבטחים
ה
ת
שבון המבקרים של החבררה והחברות
רואי החש
ת קסירר
טחים פיננסייים ושומרה( ,הינם קוסט פפורר גבאי את
ה ,מנורה מבט
מנורה מבבטחים פנסיה
האחראי הינו רו"ח יאיר קוופל.
חל משנת  .19999השותף ה
רואי חשבבון ,המכהנים בתפקידם הח
שכר באלפפי ש"ח )לא ככולל מע"מ(:
לשנת 2011

לשנת 2012
ביקוררת

החברה
מנורה מבבטחים
ביטוח
שומרה
מנורה מבבטחים
פנסיה
חברות אחחרות
סה"כ

ושירותי
מס*
220

שירותים
אחרים
213

סה"כ
433

ביקורת
ושירותי מס
220

שירוותים
אחררים
-

ה"כ
סה
2220

3,047
3
435

2,690
-

5,737
435

3,099
435

1,523
-

4,6622
4435

589
420
4,711
4

68
180
3,151

657
600
7,862

580
458
4,792

45
60
1,628

6625
5518
6,4420

היקף שעוות עבודה:
לשנת 2012
ביקוררת

החברה
מנורה מבבטחים
ביטוח
שומרה
מנורה מבבטחים
פנסיה
חברות אחחרות
סה"כ

לשנת 2011

תי
ושירות
מס*
990

שירותים
אחרים
842

סה"כ
1,832

ביקורת
ושירותי מס
915

שירוותים
אחררים
-

ה"כ
סה
9915

16,367
2,200

9,952
-

26,319
2,200

14,247
2,090

5,413
-

19,6660
2,0090

2,072
2,109
23,738

180
730
11,704

2,252
2,839
35,442

2,100
2,149
21,501
2

100
240
5,753

2,2200
2,3389
27,2254

.SO
* כולל בי קורת OX404
אקטוארי ,שיירותי מיסוי ,סקר סיכונים וייעוץ
**שכר בגגין שירותים אחרים מתיייחס לייעוץ א
בנושא עננ"א.
נקבע על ידי הנה
ע
שכר הטררחה של רואי החשבון בגין שירותי בביקורת
הלת החברה באישור
מתן בהתבסס
אחר משא ומ
הדירקטורריון וזאת לא
ס ,בין היתר ,על תעריף מקובל עבורר ביקורת
מעמיקים בסביבה החשבונאית ווהעסקית
ם
ם שפעילותם מחייבת מוומחיות והבננה
בתאגידים
טוריון.
הרלבנטיי ם ומאושר על ידי הדירקט
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 6.7גילוי בדבבר הליך אישור הדוחות הככספיים בחבררה
של תאגידי ההמצורף לפרק פרטים נוספים להלן.
 32לשאלון ממש
ראה סעיפפים  30עד 3
שרה בכירה
 6.8שיקולי ה דירקטוריון ללמתן תשלומיים לנושאי מש
שי בין נושא המשרה
שרה בקבוצה נעשית על פפי סיכום איש
תקשרות עם נושאי המש
ככלל ההת
התנאים הסוצציאליים,
הרלבנטית בקבוצה .כככלל ,הסיכום כולל פירוט לגבי השכר ,ה
ת
לבין החבררה
של נושא
מר ההעסקה ש
ואי תחרות בגמ
תנאי פרישה ווהגבלות בדבבר סודיות י
התשלומי ם הנלווים ,ת
תנאי ההעסקה נגזרים בעייקרם מהיקף אחריותו ומוורכבות תפקידדו של נושא המשרה.
המשרה .ת
המשרה הכפופים לתכנית התגמול הכוללת שאישר הדירקטוריוןן בהתאם
בנוסף ,זככאים נושאי ה
ת ,על ידי
או מעת לעת
ס כפי שיאושר מדי שנה א
שתהיה מעת לעת ,לבונוס
תכנית ,כפי ש
לתנאי הת
ת תגמול
זכאים גם ליחידות
ם
משרה
תגמול"( .חלקק מנושאי המ
האורגנים המוסמכים )"תכנית הת
שרה בחודש דדצמבר  .2010לפרטים
התגמול הכוללת הננ""ל אשר אוש
ל
)פאנטום( בהתאם לתככנית
ספים.
ח פרטים נוס
ראה סעיף  6לדוח
נוספים א ודות תכנית התגמול ,ה
פורסם תיקון  20לחוק החבברות )"תיקון  "20או "התייקון"( שעניינוו הליכים
בחודש נובבמבר  2012פ
היתר ,אימוץ מדיניות
אי משרה בחברות ציבורי ות .התיקון מחייב ,בין ה
תגמול לנושא
לאישור ת
ת התיקון
ממועד כניסת
תשעה חודשים מ
ה
חברות ציבוריות בתוך
ת
משרה בידי
ה
תגמול לננושאי
חברה ברוב מייוחד.
באישור האסיפה הככללית של הח
ר
לתוקף ,לררבות
 2012ועדת תגמולל לחברה
2
חברה בחודש דצמבר
בהתאם ללהוראות תיקון  20מינה דירקטוריון הח
ה תמליץ
תגמול עליה
לגיבוש מדיניות ת
ש
התגמול החלה לפפעול
ל
עדת
)"ועדת ההתגמול"( .וע
עיל.
האסיפה הכלללית כאמור לע
בא לאישור ה
לדירקטורריון ואשר תוב
תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים וומידיים(,
הקשר ביןן התגמולים שניתנו לפי תקנה  21לת
תגמולים
התש"ל ,19770-לבין תרוומת מקבל הת
החברה בישיבבתו מיום
ועדת התגגמול של החברה בישיבתה מיום  20בבמרס  2013ודדירקטוריון ה
הבכירה בחברה בנפפרד )ה"ה
ה
משרה
את פרטי התגגמולים הניתננים לנושאי מ
 24במרס  ,2013בחנו א
טל ושי קומפלל( המפורטים במסגרת הגגילוי בסעיף  8לפרק
מנחם גוררביץ ,ארי קלמן ,יוני ל
לדוח התקופתי( בבהתאם לתקנה  21לתקנות ניירות ערךך )דוחות
ח
פרטים נוסספים להלן )חלק ה'
סגרת זו,
שאי משרה בבכירה"( .במס
") 1970תקנות ההדיווח"()"נוש
ם ומיידיים( התש"ל1 -
תקופתיים
ם שניתנו
הנ"ל בקשר בין התגמולים
ב) (4לתקנות הדיווח דנו האורגנים נ
ובהתאם לתקנה ) 10
בשנת  20012לכל אחד מנושאי המשרה הבכירהה בחברה לרבבות המענקים ששולמו ללהם בגין
תפקידו בתקופת הדדוח .יצוין
ו
שנת  .22012לבין פעילותו ותרומתו לחברה ואת עמידתו בדריישות
ת שתנאי
ביחס לעובדי חבברות מוחזקות
ס
עה על ידי דיררקטוריון החבברה,גם
כי בחינה כאמור בוצע
חם הרפז,
ספים )ה"ה מווטי רוזן ,מנח
טים בתקנות  21ו 22 -בפררק פרטים נוס
שלהם מפורט
התגמול ש
הוגנות והסביירות של
בהמשך לבחינת הה
ך
שון גורביץ( ,זאת
יהודה בן אסאייג ,עררן גריפל ,גרש
מקרה והענייןן.
על ידי האורגגנים באותן חברות ,לפי המ
להם המתבצעת ע
התגמול ההמשולם ם
התגמול של נושאי המשרה
תנאי
ל
ת סבירות ת
הקריטריוונים העיקרייים לאורם בבוצעה בחינת
כמפורט להלן:
ט
הבכירה ,ההינם
שא המשרה ותחומי
שגיו של נוש
מקצועי והיש
כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המ
,
 השכללתו
אחריוותו.
תייחסות
 מורכבבות התפקיד אותו ממלא נושא המשררה על האחרייות הנלווית אליו ,תוך הת
שא המשרה.
מכויותיו ואחרריותו של נוש
מהותיים ,ככל שחלו ,בתפקידו סמ
ם
לשינוויים
סגרת תפקידו.
התמודד במס
שא המשרה לה
מם נדרש נוש
 אתגריים ומשימות מיוחדות עימ
המשרה במיללוי תפקידו בבשנת הדוח ,ובפרט לאורר בחינת
 הצלחחתו והישגיו של נושא ה
סגרת ומכוח תכנית התגמ
תו ביעדים שנקבעו לו במס
עמידת
מול.
טית )לרבות מרכיבים
השנה הרלבנט
ת התגמול הכולל שקיבל נושא המשררה במהלך ה
 בחינת
קידים דומים בחברות
משתננים בשכר( ללעומת התגמוול הכולל הנניתן לנושאי משרה בתפק
ברי השוואה ללחברה.
ת מאפיינים ב
בעלות
של תיקון
קודם לחקיקתו ש
ם
האמורים נקבעו
ם
שרה
של נושאי המש
בנוסף ,ועעל אף שתנאי ההעסקה ל
קון .20
שיקולים רלוונטיים ההנכללים בתיק
ם
הניתן ,גם
,
 ,20נשקלוו ,ככל
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בפני וועדדת התגמול והדירקטוריון הוצגו מבעעוד מועד הננתונים הרלבבנטיים לגבי כל אחד
מנושאי ההמשרה הבכיירה המפורטים להלן לרבבות עבודת השוואה שנעעשתה על ידדי חברת
) Comבסיוע פרופ' צבירן( בדבר היקף התגמול הכולל של כל נושא משרה ,בבהשוואה
mpvision
ה ,ובכלל
ם ו/או דומים בחברות בסדר גודל דומה
משרה בתפקידדים מקבילים
למקובל ללגבי נושאי מ
שוואה"( וכן תוצאות בחינת היחס
הביטוח והפיננסים )"עבודת ההש
ח
תחום
ת הפועלות בת
זה חברות
הממוצע והחצציוני של
משרה הבכיריים בחברה ללבין השכר ה
של נושאי המ
בין תנאי ההעסקה ש
ם נושאי משרה )"יחס השככר"(.
מכהנים אותם
עובדי מנוורה מבטחים ביטוח ,בה מ
ה בנפרד,
שרה הבכירה
מנושאי המש
הבחינה שבוצעה ככאמור עבורר כל אחד מ
ה
בהתבסס על
ת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול
ם הפרטניים המפורטים להלן ,וועדת
והנימוקים
חברה ובחבררות המוחזקות ,על רקע מורכבות
המשרה הבכירה בח
ה
המוענק לכל אחד מנושאי
את המקובל ללמנהלים
מהם והאחריוות הכרוכה בבה ,היות התגגמול תואם א
של כל אחד מ
תפקידו ש
הינו הוגן
ביחס השכר שנבבחן כאמור ,ה
ס
ומחוצה לה ובהתח שב גם
ה
בוצה
ם דומים בקב
בתפקידים
מביא לידי בייטוי את התררומה של כל אחד מנושאיי המשרה
וסביר ,מקקדם את טובת הקבוצה ומ
שר ראוי בין התגמול
בראייה ארוכת טוווח .בהתאם ,מתקיים קש
ה
לתוצאות פעילותה לרבות
משרה בכירה ללפעילות הקבבוצה.
של כל נושא מ
בפועל לבבין תרומתו ש
מר מנחם גורביץ
אה פירוט
מר גורביץ רא
עסקתו של מ
קטוריון החבררה .לתנאי הע
הן כיו"ר דירק
ם גורביץ מכה
מר מנחם
בתקנה .221
מול והדירקטווריון את
התגמול הכוללל של מר גוורביץ ,בחנו וועדת התגמ
לצורך העערכת תנאי ה
עיקרי תנאאי העסקתו ונתונים משוווים לבעלי ת
תפקיד דומה בבמשק באמצצעות עבודת השוואה.
לאור בחיינת הנתונים ובפרט נתונני ההשוואה לגמול המשוולם ליו"ר דיירקטוריון שלל חברות
ה וחברות
סיונו רב השניים בתחום ,בבמעורבותו בפפיקוח על פעעילות החברה
דומות ובההתחשב בניס
הגון וסביר ביחס לתרומתו לקבוצה
ן
של מר גורב יץ הינו
מול הכולל ש
הבנות בקקבוצה ,התגמ
בתקופת ההדוח.
מר ארי ק למן
וכיו"ר דירקטווריון מנורה מבטחים
במהלך שנת  2012כמנכ""ל החברה כ
מר ארי קקלמן כיהן ,ב
תו של מר קללמן ראה פירווט בתקנה .221
ביטוח ותאאגידים נוספיים בקבוצה .ללתנאי העסקת
התגמול הכוללל של מר קקלמן ,בחנו וועדת התגמול והדירקטווריון את
לצורך העערכת תנאי ה
עיקרי תנאי ההעסקתו ובככלל זה שווי הטבות ושוווי תכנית
תיאור תפפקידו על מוורכבויותיו ,ע
ת המידע
תוני עבודת ההשוואה .לאור בחינת
 2003וכאמור ,נת
2
שאושרה לו בשנת
המניות ש
משולם למנכ""לים ויו"ר דירקטוריון שלל חברות
אה לגמול המ
ובפרט נתוני השווא
ט
והנתונים הנ"ל
חים ביטוח )ותאגידים
דומות ובההתחשב בתפקידו כמנכ"ל החברה ויו"רר דירקטוריון מנורה מבטח
נוספים בבקבוצה( תוך יזום פעילוייות חדשות ומעורבות בבגיבוש והתוווית מדיניות הקבוצה
קים בהם
ניסיונו הרב והיכרוותו העמוקה וארוכת השניים את השווק
ו
ופיקוח עלל קידומה ויישומה
ביחס לתרומתו לקבוצה
ס
מן הינו הגון וסביר
פועלת ה קבוצה ,התגגמול הכולל של מר קלמ
תפקידו בתקוופת הדוח.
במסגרת ת
מר מוטי ררוזן
ה( .לתנאי
בת של החברה
מבטחים ביטוח )חברה ת
שנת  2012כמננכ"ל מנורה מ
מר מוטי רוזן כיהן בש
פירוט בתקנה .21
ט
של מר מ .רוזזן ראה
העסקתו ש
מר רוזן הוצגגו בפני הדירקטוריון ,השכלתו וניסיוננו ועיקרי
התגמול של מ
לצורך העערכת תנאי ה
שירותי ניהול;; וכאמור
שלו כנותן ש
אי התגמול ש
הדוח ,עיקרי תנא
ח
תפקידו עעל מורכבותו בשנת
השוואה.
ה
נתוני עבוודת ה
משולם למנכ""לים של
השוואה לגמול המ
ה
לאור בחיינת המידע והנתונים הנ""ל ,ובפרט ננתוני
מנכ"ל מנורה מבטחים בייטוח שהינה פעילות
חברות דוומות במשק ובהתחשב בתפקידו כמ
תחת דרישות ורפורמות
ת
השוטף
ת לניהולה ה
של הקבוצה על המורכבבות הנדרשת
מרכזית ש
טחים ביטוח ,ובנוסף,
ת העסקית של מנורה מבט
המשפיעות על כל תחומי הפעילות
ת
רגולטוריוות
שר יצרו
תרומתו ללקידום והשלמת עסקאוות מיוחדות שבוצעו והוושלמו במהללך השנה ואש
רווחים גבבוהים
ת בתחום
קבוצה לרבות
למנורה מבטחים בייטוח ,הכל תווך קידום יעדדי החברה והק
ה
קבוצה בהנהגגתו ,קבע דיררקטוריון מנוררה מבטחים בביטוח כי
המוסדיים בק
הסינרגיה בין הגופים ה
סגרת תפקידו בתקופת
חס לתרומתו ללקבוצה במס
התגמול ההכולל של מר רוזן הינו הגון וסביר ביח
הינו בהתאם לתכנית זו.
שולם לו ו
תכנית התגמוול והמענק שש
הדוח .מר רוזן כפוף לת
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מר מנחם הרפז
טוח אלמנטררי במנורה מבטחים ביטוח וכיו"ר
מנהל אגף ביט
מר הרפז מכהן כמשנה למנכ"ל ומ
ט בתקנה
תו של מר הרפפז ראה פירוט
תנאי העסקת
של החברה( .לת
ברה נכדה ל
דירקטוריוון שומרה )חב
.21
התגמול הכולל של מר הררפז הוצגו בפפני הדירקטורריון ,השכלתו וניסיונו
לצורך העערכת תנאי ה
תוני עבודת ההשוואה.
שנת הדוח ,מרכיבי התגמול; וכאמור נת
ופועלו בש
אלמנטרי,
אגף ביטוח א
לאור בחיינת המידע והנתונים הנ""ל ,המשך הנניהול ברמה גבוהה של א
שומרה ,אשרר הובילו
הגידול בבהיקפי הפעיילות בתחום ,ובמקביל הכוונת פעילותה של ש
מנורה מבטחיים ביטוח כי התגמול
באגף והן בשוומרה ,קבע דדירקטוריון מ
לרווחיות גבוהה הן ב
לקבוצה במסגרת תפפקידו בתקופפת הדוח.
ה
הכולל שלל מר הרפז היינו הגון וסביר ביחס לתרוומתו
תאם לתכנית זו.
מענק ששולם לו הינו בהת
לתכנית התגמול והמ
ת
מר הרפז ככפוף
מר יהודה בן אסאייג
ה( .לתנאי
בת של החברה
סיה )חברה ת
מבטחים פנס
שנת  2012כמנכ"ל מנורה מ
מר בן אססאייג כיהן בש
סאייג ,ראה פיירוט בתקנה .21
של מר בן אס
העסקתו ש
הדירקטוריון ,השכלתו
הוצגו בפני ה
התגמול הכוללל של מר בבן אסאייג ה
לצורך העערכת תנאי ה
וניסיונו ופפועלו בשנת הדוח ,מרכיבבי התגמול; וככאמור נתוני עבודת ההשווואה.
מנורה מבטחים פנסיה לשנת ,2012
בבחינת ההמידע והנתוננים הנ"ל ,עמידה ביעד הררווחיות של מ
מיתים חדשים לקרן הפנסיה תוך
קידום הססינרגיה בקבווצה ,הגידול בהיקף הגביייה וצירוף עמ
תוני הניוד הננכנס ,קבע דיררקטוריון
עבודה והמשךך השיפור בנת
עו בתכנית הע
עמידה ביעעדים שנקבע
אסאייג הינו הגון וסביר ביחס ללתרומתו
ג
מר בן
פנסיה כי התגמול הכולל של מ
ה
מנורה מבבטחים
אסאייג כפוף לתכננית התגמול והמענק
ג
לקבוצה בבמסגרת תפקידו בתקופת הדוח .מרר בן
ששולם לוו הינו בהתאם לתכנית זו.
מר יוני טלל
ת במנורה
אגף השקעות
שי בקבוצה ווכמשנה למנכ"ל ומנהל א
השקעות ראש
מר טל מ כהן כמנהל ה
מבטחים בביטוח .לתנאי העסקתו של מר טל ראהה פירוט בתקנה .21
טל הוצגו בפפני וועדת התגמול והדיררקטוריון,
התגמול הכוללל של מר ט
לצורך העערכת תנאי ה
תגמול; וכאמוור נתוני עבודדת ההשוואה.
הדוח ,מרכיבי הת
ח
השכלתו נניסיונו ופועללו בשנת
טל את אגף ההשקעות
צועי של מר ט
הנ"ל ,ובהתחשב בבניהול המקצ
,
הנתונים
לאור בחי נת המידע וה
שואות עודפות ביחס
"ל ,השגת תש
ארץ ובחו ,
להשקעות בנדל"ן בא
ת
המשך הררחבת פעילוות
התגמול הכוללל של מר
חשיבות שימורו בחברה עעל רקע ניסיונו והישגיו ,ה
ם בהנהגתו ,וח
למתחרים
קידו בתקופת הדוח .מר טל כפוף
תו לקבוצה בבמסגרת תפק
ביחס לתרומת
טל הינו ההגון וסביר ב
ם לתכנית זו.
לתכנית ההתגמול והמענק ששולם לו הינו בהתאם
מר שי קוממפל
ם במנורה
שבות וכספים
מנהל אגף חש
הל הכספים בחברה וכמשננה למנכ"ל ומ
מר קומפלל מכהן כמנה
מבטחים בביטוח .לתנאי העסקתו של מר קומפל ראה פירוט בבתקנה .21
התגמול והדיררקטוריון,
מפל הוצגו בבפני וועדת ה
הכולל של מר קומ
ל
התגמול
לצורך העערכת תנאי ה
תגמול; וכאמוור נתוני עבודדת ההשוואה.
הדוח ,מרכיבי הת
ח
השכלתו נניסיונו ופועללו בשנת
שב בניהול המקצועי של מר קומפל את אגף
לאור בחיינת המידע והנתונים הננ"ל ,ובהתחש
אופי פעילות הקבוצה
צה על המורכבות הרבה הכרוכה בו בבפרט לאור א
חשבות וככספים בקבוצ
שנה אשר הנייבה רווח
תו להשלמת עעסקה מיוחדת במהלך הש
בתחום ה פיננסים וכן לאור תרומת
 ERהחדשה ,ווחשיבות
והטמעת מערכת RP
ת
גדול למנוורה מבטחים ביטוח ,קידום פרויקט הקקמת
הינו הגון וסבביר ביחס
שימורו בחחברה על רקע ניסיונו והיישגיו ,התגמוול הכולל של מר קומפל ה
תפקידו בתקופת הדדוח .מר קומפל כפוף לתככנית התגמול והמענק
ו
סגרת
לתרומתו לקבוצה במס
ששולם לוו הינו בהתאם לתכנית זו.
מר ערן גרריפל
משנת  2005וכן ככיו"ר מנורה מבטחים
ת
מר גריפלל מכהן כמנכ"ל מנורה מבבטחים נדל"ןן החל
ט בתקנה
פנסיה ודיירקטור בחבררות נוספות בבקבוצה .לתננאי העסקתו של מר גריפל ראה פירוט
אגיד" )להלן" :תקנה .("22
ספים על התא
 22לפרק הה' לדוח " -דווח פרטים נוס
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התגמול הכולל של מר גרייפל הוצגו בפפני הדירקטורריון ,השכלתו ניסיונו
לצורך העערכת תנאי ה
תוני עבודת הההשוואה.
ופועלו ,ממרכיבי התגמול; וכאמור נת
צועי של מר גרריפל את מנורה נדל"ן
הנ"ל ,ובהתחשב בבניהול המקצ
,
הנתונים
לאור בחי נת המידע וה
והרחבת פפעילותה בפררט לאחרונה בתחום האננרגיה הסולארית תוך יציררת תשתית ללרווחיות
הינו הגון
את תחום הנ דל"ן ,התגמול הכולל של מר גריפל ה
עתידית ,ללאור ניסיונו והיכרותו א
סגרת תפקידוו בתקופת הדוח.
וסביר ביחחס לתרומתו לקבוצה במס
מר גרשון גורביץ
במנורה מבטחים בייטוח .לתנאי העסקתו
ה
טיקה
תחום הלוגיסט
מר גורביץץ מכהן כסמננכ"ל ומנהל ת
של מר גוררביץ ראה פירוט בתקנה .222
טוריון ,ניסיוננו ועיקרי
התגמול הכוללל של מר גו רביץ הוצגו בבפני הדירקט
לצורך העערכת תנאי ה
מול; וכאמור נתוני עבודת ההשוואה.
תפקידיו ,מרכיבי התגמ
המערך הלוגייסטי של
מקצועי של ה
לאור בחיינת המידע והנתונים הנ""ל ,ובהתחשבב בניהול המ
בהיקפי הפעילות עעל היבטי
י
אתרי החברה  ,על רקע הגגידול
מנורה ביטטוח על כל רבדיו בכל א
ת מנורה
קט הקמת בית
קוח על פרויק
קע הרחבת א חריותו לפיק
הלוגיסטיקקה הכרוכים בכך ועל רק
סביר ביחס ללתרומתו
התגמול הכולל של מר גורביץ הינו הגון וס
ל
ברמת-גן,
ת
מבטחים החדש
לקבוצה בבמסגרת תפקידו בתקופת הדוח.
 6.9עסקאות זניחות
ם( ,התש"ל) 19700-להלן" :תקנות
תיים ומיידיים
בהתאם ללתקנות נייררות ערך )דווחות תקופת
או בקשר
עסקאות עם בבעל שליטה א
ת בקשר עם ע
הדיווח"( .חלה חובת דדיווח על חבררות ציבוריות
שליטה"(,
סקאות בעל ש
שי )להלן" :עס
חר שלבעל השליטה יש בבהן עניין איש
ת עם אדם אח
לעסקאות
את למעט
שנ"ט ,1999-זא
אינן עסקאות חריגות כהגדדרתן בחוק החברות ,התש
גם לעניין עסקאות שא
ת הגילוי
כי לעניין חובת
חות .יצוין ,י
הכספיים האחרונים כי הינן זניח
ם
חות
עסקאות שנקבע בדוח
הפיקוח על עעסקי ביטוח )פרטי דין
הביטוח בקבוצה חללות תקנות ה
ח
חברות
בדוחות ככספיים של ח
חות המפורט ללהלן.
הן לא רלבנטיי מבחן הזניח
וחשבון( ,ההתשנ"ח ,1998-אשר לגביה
ביום  30בבנובמבר  ,2008קבע דירקטוריון החבררה כללים ומבבחנים להגדררת רף הזניחוות לעניין
ת הגילוי
חובת הדיווח והן לעניין חובת
ת
עסקאות בעל שליטה ,אשר יהיה משותף הן לעניין
שורות שלה עם בעל
אוחדות וקש
בדוחות ההכספיים כלהלן :עסקה של החברה וחברות מא
תחשב כעסקה זניחה,
עניין אישי ,ת
עם אדם אחר שלבעל השלליטה יש בה ע
השליטה אאו עסקה ם
ם:
תנאים הבאים
אם יתקיי מו בה כל הת
.1

שמעות המוננח בחוק
איננה עסקה חריגה ,כמש
העססקה הינה במהלך העסקים הרגיל וא
החבברות ,התשנ"ט.1999-

.2

של פחות מאחוז אחד
השפפעת העסקה על היחס הררלבנטי ,כמפוורט להלן ,היינה בשיעור ש
מו טרום
) ,(1 %שיחושב על בסיס הדדוחות הכספפיים המאוחדדים של החבברה שפורסמ
על סך של  3מייליוני ש"ח:
סקה או שוויהה לא יעלה ל
שהשפעת העס
העססקה ובלבד ש
חלקי סך
או נמכרים( ח
נכסים  -היקף הנככסים נשוא ההעסקה )נכסים נרכשים א
ם
 2.1יחס
הנכסים;
ת לרבות
האירוע חלקי סך ההתחייבויות
ע
התחייבויות ננשוא
 2.2יחס התחיייבויות  -הה
התחייבויות ביטוחיות;
ת
חלקי ההון העעצמי;
צמי  -הגידול או הקיטון ב הון העצמי ח
 2.3יחס הון עצ
ת במגזר
חלקי סך הפרמייות השנתיות
י
 2.4יחס פרמיות  -הפרמייות נשוא ההאירוע
הפעילות הרלוונטי )בביטוח חיים וחיסכון אררוך טווח ,ברריאות ,ביטווח כללי,
על בסיס  12הרבעונים האחרונים
מחושבות ל
שירותים פיננסיים וכדדו'( ,כשהן מ
דוחות כספיים סקקורים או מבווקרים;
ת
שפורסמו ללגביהם
ההכנסות
משירותים שונים  -היקקף ההכנסות נשוא האירווע חלקי סך ה
ם
 2.5יחס הכנסוות
שבות על
ת ,שאינן מפררמיות ,מחוש
השנתיות הממוצעות בבשלוש השניים האחרונות
שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או
האחרונים ש
בסיס  12הרבעונים ה
מבוקרים;
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האירוע חלקי הוצאות
צאות נשוא ה
 2.6יחס הוצאות בגין שירוותים שונים  -היקף ההוצ
הנהלה וכללליות )לפני ייחוס להוצאוות רכישה וללהוצאות עקייפות ליישוב תביעות(
ס  12הרבעונים האחרוניים שפורסמו לגביהם
השנתיות כשהן מחושבבות על בסיס
פיים סקורים או מבוקרים ;
דוחות כספ
ם
הרווחים או ההפסדיים
ם
 2.7יחס רווחים -
המשויכים לאירוע חללקי הרווח אוו ההפסד
ש השנים
מוצע בשלוש
לתקופה )לרבות שיינויים בקרנוות הון( הממ
ה
השנתי הככולל
ם דוחות
אחרונים שפוורסמו לגביהם
האחרונות ,מחושבת על בסיס  12ההרבעונים הא
,
קורים או מבווקרים.
כספיים סק
.3

מבללי לפגוע בצורך להיערך עבור כל אירועע שזניחותו ננבחנת ,אילו מהמדדים לעעיל הינם
המפורטות להלן:
ת
טיים לעסקאוות
בו המדדים הבאים כרלבנט
רלבבנטיים ,ייחשב
נכס  -יחס נכסים
 3.1רכישת ס
ם;
נכס  -יחס רווחיים ,יחס נכסי ם;
 3.2מכירת ס
חס פרמיות;
 3.3רכישה או מכירה של בייטוח או ביטווח משנה  -יח
חס הכנסות ,יחס הוצאות ,יחס רווחים )בהתאם
שירותים  -יח
תן או קבלת ש
 3.4עסקה למת
מהעסקה( ,לפי העניין.
,
פוי
לרווח הצפ

.4

תה של הקבוצה.
העססקה הינה זניחה גם מבחיננה איכותית בביחס לפעילות

.5

תלות כך שבפפועל הינן חללק מאותה התקשרות
ת ,אשר מתקייימת ביניהן ת
עסקקאות נפרדות
חת.
יבח נו כעסקה אח

 .7הווראות גילויי בקשר עם הדיווח הפפיננסי של ההתאגיד
קריטיים
חשבונאיים ק
 7.1דיווח בדבבר אומדנים ח
ה ,לצורך בחינת סכום
חיצונית בלתי תלויה
ת
שווי
צעה הערכת ש
קרנות נאמנות ביצ
ת
מנורה מבבטחים
ת פעילות קררנות הנאמנוות .בהתאם לממצאי
בר ההשבבה של המונניטין שנוצר בעת רכישת
מיליון ש"ח ,נכון לסוף
בסך של כ 12 -מ
שווי בוצעה הפחתה בגין ירידת ערך ההמוניטין ך
הערכת הש
לדוחות הכספיים.
ת
אור 5
ספים ראה בא
שני של  .2012לפרטים נוס
הרבעון הש
חות הדמוגרפפי בקרנות פנסיה ובביטווחי חיים
בהמשך לנייר עמדה בדבר עדכון מערך ההנח
שפרסם ההמפקח בחודש יולי  ,2012ביצעה החבברה הפרשה לתשלום גמללאות כמפורט
ט בסעיף
לפרטים נוספים ראה באור ..5 37ב 6 .לדוחות הכספיים(.
ם
)1.3.10ב( ללעיל )
מיזוג פעילותוו למנורה
רכישת הבנק לפית וח התעשייה בע"מ תוך מ
ת
שלמה
בחודש מררס  ,2012הוש
הכספיים(.
ביטוח כממפורט בסעיף  1.3.7לעיל)) .לפרטים נוספפים ראה באוור  4לדוחות ה
ספיים.
)ב( לדוחות הכס
אה באור ( 2
לעניין אוממדנים חשבוננאיים קריטיים נוספים ,רא
על הגילוי
אפקטיביות הבקרה הפננימית על הדייווח הכספי וע
ת
 7.2גילוי בדבבר
קופתיים ומייידיים( )תיקוןן מס' ,(3
בחודש דצצמבר  ,2009פורסמו תקנוות ניירות עררך )דוחות תק
 ,("ISOXתוך קביעת חובה להגשת דווח בדבר אפפקטיביות
התש"ע) 20009-להלן" :תיקון הX -
חות הכספיים ליום 31
בתוקף החל מהדוח
ף
הכספי ועל הגילוי ,וזאת
י
הדיווח
הבקרה הפפנימית על ה
ספי והגילוי בתאגידים
איכות הדיווח הכס
ת
 ISOהינה לשפפר את
תיקון הOX -
בדצמבר  .20100מטרת ת
מדווחים.
ח הכספי
מית על הדיווח
הבקרה הפנימ
צעה בדיקה וההערכה של ה
ההנהלה ,בפיקוח הדיררקטוריון ,ביצ
החברה את מודולל הבקרה
ה
והאפקטיביות שלה .בהקקשר זה ,אימצה
ת
ועל הגיללוי בתאגיד
קרה הפנימית .הערכת
 ,COהמהווה מסגרת מוגדררת ומוכרת ללהערכת הבק
הפנימית של הOSO -
ת הארגון
ת רכיבי הבקרה הבאים :בבקרות ברמת
אפקטיביוות הבקרה הפנימית כאמור ,כללה את
וסגירתם; בקרות כללליות על
ם
חות
בקרות על תהליך עריכת הדוח
ת
;(Entity Level C
)Controls
מהותיים מאוד לדייווח הכספי ולגילוי,
ם
ובקרות על תהליככים
ת
(ITG
מערכות המידע )GC
העסקית,
עיקר פעילותה ה
ר
המוסדיים בקקבוצה המרכזזים את
ם בעיקרם ע"י הגופים ה
המבוצעים
כמפורט ללהלן:
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המוסדיים:
ם
פים
תהליכי ה  SOX -בגופ
המוסדיים
ח וחסכון )להלן" :הממונה"( ,הגופים ה
שוק ההון ביטוח
מונה על ק
בהתאם ללהוראות הממ
בקבוצה ממיישמים את הוראות סעייפים  302ו 4004-ל"חוק  "Saarbanes-Oxlleyשנחקק בבארצות-
קרה פנימית עעל דיווח
ס'  ,(2010-9-7שעניינו "בק
הממונה חוזר )מס
 ,2010פרסם מ
2
הברית .ב נובמבר
תכונת הגילוי וכן קבע
הצהרות ומת
כספי  -הצצהרות ,דוחות וגילויים" ,אשר הסדיר את נוסח הה
הדירקטוריון וההנהלה בדדבר בקרה פננימית על
ן
ח
את נוסח חוות דעת רוואה החשבון המבקר ודוח
דיווח כספפי.
חד בנפרד עלל הצהרה
הוראות ססעיף  ,302קוובעות כי המנכ"ל וסמנכ" ל הכספים ,ייחתמו כל אח
האמורות,
בנושא בקקרות והנהליים לגבי הגיללוי .לצורך קקיום ההליך הנדרש עפ"י ההנחיות ה
ביצעו הגוופים המוסדייים בקבוצה ,בין היתר ,בבחינה של הבבקרות והנהליים לגבי הגיללוי וקיום
דיונים בההשתתפות הגורמים השותפפים להכנת ההדוחות הכספפיים.
אחריות
ס'  (2009-9-10שעניינו "א
תאם לחוזר הממונה )מס
הוראות ססעיף  404מיושמות בהת
גופים מוסדיים ככהגדרתם
ם
חוזר ,על
הדיווח הכספיי" .על פי הח
ההנהלה עעל הבקרה הפנימית על ה
סיים )ביטוח(( ,התשמ"א ,19811-לרבות קופות גמלל וקרנות
בחוק הפפיקוח על שיירותים פיננס
חזוקה של מעערך ונהלי
שנתי הצהרה בדבר אחריוות ההנהלה ללהקמה ולתח
פנסיה ,לככלול בדוח הש
ת המערך
הכספים לגבי יעילות
ם
שנת
הכספי וכן העערכה לתום ש
בקרה פניימית נאותים על הדיווח ה
מוסדי על הדדיווח הכספי .בנוסף ,על ררואה החשבוןן המבקר
הפנימית של הגוף המ
ת
ונהלי הבקקרה
על הדיווח הככספי.
ציא חוות דעת לגבי הבקררה הפנימית ע
של הגוף ההמוסדי להמצ
במסגרת היישום של הוראות סעייף  ,404ביצעעו הגופים המוסדיים בקבבוצה ,בין הייתר ,את
שבונות ,התההליכים העסקיים ומערכוות המידע המהותיים
תהלכי העעבודה הבאים :זיהוי החש
ח הכספי
שורים לדיווח
סיכונים הקש
תיעוד התהליכים והערכת הס
ד
לדיווח ההכספי ),(Scoping
תוח פערי
סיכונים ונית
מטרתן למנועע או לצמצם את אותם ס
ולגילוי נאאות ,קביעת הבקרות שמ
טור שוטף
תהליכי עבודה לניט
י
מיסדו
בקרה וקבביעת תכניות עבודה לסגיררתם .הגופים המוסדיים מ
מית על הדיווח הכספי
הבקרה הפנימ
אפקטיביות ה
של הבקר ות שנקבעו ככאמור בכדי ללוודא המשך א
והגילוי.
חולשות מהותיות" ככהגדרתן בחוזזר .יחד עם זזאת ,נמצא כי קיימים
ת
בהתאם לאאמור ,לא נתגלו "
ם בתחום
ספר תהליכים
הנוגעים בעיקר למס
ם
במנורה מבטחים בייטוח
ה
תיים
מספר ליקוויים משמעות
בקרות מחחשב כלליות וולחלק מתהלייכי העבודה ווהמיכון בתחום ביטוח חייים ואקטוארייה .יצוין,
לתיקונם ובכלל זה באמצעות הטמעת בקרות מפצות רללבנטיות,
ם
עלת
כי החברהה פעלה ופוע
ת.
הסדרת תההליכי עבודה ושיפור הבקררות הממוכנות
ה תוכנית
התאם הוגדרה
ליקויים אללו כאמור דווחו כנדרש לוועדת המאזן ולדירקטוריון החברה ובה
קצאת משאביים והגדרת לווחות זמנים.
עבודה לתייקונם תוך הק
של מספר מערככות מידע
או החלפה ל
ח ,שדרוג ו/א
מנורה מבטטחים ביטוח נמצאת בתהלליך של פיתוח
ם וחסכון
במגזר ביטוח חיים
ר
ערכת לניתוב כספי דמי בביטוח ודמי גמולים
מרכזיות ,וובכלל זה ,מע
מה לשפר
מערכות התפפעוליות הרללבנטיות ,וזאת ,בין היתרר ,מתוך מגמ
ארוך טווחח ,ישירות למ
מית על הדיוווח הכספי .יצוין ,כי
ולייעל ביצצוע התהליכיים השונים וובפרט את ההבקרה הפנימ
משאבי הארגגון כנזכר בסעעיף 1.3.8
בחודש אוקקטובר  2012הופעלה מעררכת  ERPחדדשה לניהול מ
לעיל.
דיווח כספי:
ח
בקרות ונההלים לגבי הגיילוי ושינויים בבקרה הפניימית על
בדוח זה ,את אפפקטיביות
ח
המכוסה
בקבוצה ,העריכו לתוום התקופה ה
,
הנהלות הגגופים המוסדדיים
ספים של
ם .על בסיס הערכה זו ,הסיקו מנכ"ל וסמנכ"ל הכס
הבקרות וההנהלים לגבי הגילוי שלהם
זו ,הבקרות וההנהלים לגבי הגילוי הינן אפקטיביות על מנת
כל גוף מווסדי ,כי לתום תקופה ,
אות הדין
התאם להורא
ש לגלות בדוח השנתי בה
המידע הנדרש
לרשום ,לעעבד ,לסכם וולדווח על ה
מפקח על הבייטוח ובמועד שנקבע בהורראות אלו.
והוראות ההדיווח של המ
בתקופת ההדוח ,המסתייימת ביום  31בדצמבר  ,20122לא איררע כל שינוי בבקרה הפניימית של
סביר שצפוי להשפיע
הנ"ל על דיווח ככספי אשר ההשפיע באופן מהותי ,או ס
ל
הגופים הממוסדיים
של אותם גופ ים על דיווח כספי.
באופן מהוותי ,על הבקררה הפנימית ש
טיבת Solveency II
 7.3גילוי בדבבר התקדמות ההיערכות לייישום דירקט
תו ליישם
 2008-1-5בדבר כוונת
2
מס'
שראל חוזר מ
על הביטוח ביש
פרסם המפקח ל
ם
בחודש יוללי 2008
ת ביטוח
האירופאית ) Sollvency IIלהלן" :הדירקטיבה"( לגבי חברות
ת
את הוראו ת הדירקטיבה
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את מוכנותן ליישום הדיירקטיבה.
בישראל וההורה לחברות הביטוח ללהיערך באופפן שיבטיח א
טנדרטים
של הסיכונים ללהם חשופות חברות ביטוח וקביעת סט
הדירקטיבהה כוללת בחינה מקיפה ל
תוך מתן ביטוי בהקצאת הההון לסיכונים הגלומים בפעילותן )נדבךך  .(Iלבד
לניהולם וממדידתם ,ך
מתמקדת גם בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים )נדבבך  (IIוכן
ם הכמותיים ,הדירקטיבה מ
מההיבטים
שוק ,גילוי ודדיווח )נדבך .(IIII
במשמעת ש
משטר כושר פפירעון ישראלי" )שה.
טוח מכתב "מ
קח על הביט
בחודש ספפטמבר  ,2012פרסם המפק
מבוסס סיכוננים ברוח
אל משטר כוושר פירעון מ
 (22012-31381ובו הודיע על כוונתו לליישם בישרא
הדירקטיבה בבאירופה.
הדירקטיבהה ,זאת על ררקע אי הוודאות בנוגע לללוחות הזמננים ליישום ה
היבטים הבאים :ביצצוע סקר העררכה כמותי נווסף ) Israeli - IQIS
ם
תייחס ,בין הייתר ,ל
המכתב מת
של סיכונים וככושר פירעון )(ORSA
 (QISעל בבסיס מאזני  ;2011הנעת תהליך הערככה עצמית ל
ת ההון במתככונתן
החדשה.
ה
החלת דרישות
ומתווה לממדרג התערבות פיקוחי ולה
מנורה מבבטחים ביטוח ושומרה )חברות בנוות של החבברה( ממשיככות להיערך ליישום
ה לביצוע
הבאים ובכלל זה על פי הנחיה
ם
השנה ,נקטו ,בין היתר ,בצצעדים
הדירקטיבהה ,ובמהלך ה
) IQISמס'' :(2012-1-6
.1

שום של הדיירקטיבה,
על תהליך הייש
ועדוות הדירקטורריון ,שמונו ללשמש כוועדוות פיקוח ל
תקדמות הפרויקט.
ת
שנה לצורך דיוון בה
תקופתית במהלך הש
ת
התככנסו

.2

בוצעע סקר ההעררכה הכמותי ) (IQISעל בסיס נתוני מאזני  ,2011ע"פ הנחייה
ה לביצוע
תוצאות הסקר נידוונו בדירקטורריונים והוגשו למפקח על הביטוח
ת
) IQח.ב .(20122-1-6
QIS
בתאאריך .31.1.2013

.3

ת תהליך
הקבבוצה התקשררה עם משררד רו"ח המבבקר ארנסט אנד יאנג ללצורך סקירת
ת סקירת
המבקר הופנו לטיפול הגוררמים המקצועעיים ומסקנות
תיו .הערות ה
שוב ותוצאות
החיש
הבינניים נידונו ביישיבות צוות מפתח.

.4

שוב סקרי
בוצעעו התאמות ללתוכנית המיכונית ,חלקן על בסיס לקחים שהופקו מביצוע חיש
ממוכנת המסייעת בחישובב דרישת
תיים .בפרט ,הקבוצה שכררה מערכת מ
שפעה הכמות
ההש
השנה התבצע אפפיון חלקי
ה
ההוןן על פי המודדל הסטנדרטיי .במקביל ,בבמחצית השניייה של
לבניית מאגר נתונים כולל בקבוצה.
ת
תשתית
חישוב ה  IQISכת
ב
של ההנתונים הדררושים ל

.5

תפעוליים בדירקטוריוון מנורה
ם
מתודולוגיה ללניהול סיכונים
בתחחילת שנת  20112אושרה מ
תפעוליים הינם הקמת מערך בקרה
מבטטחים ביטוח .עיקרי המתודדולוגיה לניהוול סיכונים ת
טף שנועד להבבטיח את אפפקטיביות
מטרתו ליצור תהליך עקביי ,מקיף ושוט
פניממי מאוחד שמ
של המבטח ,מהימנות הדייווח הפיננסי והלא פיננסיי ועמידת
הפעילות התפעולית ש
ת
ויעיללות
תודולוגיה נבננה מערך
קנות הרגולטוור .במסגרת יישום המת
בדרישות החוק ותק
ת
החבברה
ת לזהות
הסיכונים ,בדדגש על יכולת
דיווחח המתבסס על שרשרת תהליכי האררגון ומפת ה
ולהעעריך סיכונים ברמה רוחביית )חוצת תההליכים( ובדרגגות פירוט שוונות.

 .8גיללוי ייעודי ללמחזיקי אגרות חוב
של התאגיד
 8.1פרטים בדדבר תעודות התחייבות ל
אג"ח )סדררה א'(
של אגרות
מיליוני ש"ח בבדרך של הנפקה פרטית ש
סך של  550מ
ביום  15לליולי  2007גיייסה החברה ס
כל אחת )להלן" :אגרות
ם ,רשומות עלל שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .ל
חוב )סדרהה א'( למשקיעים מוסדיים
שמו למסחר בבורסה על פפי תשקיף מדדף )אשר
סדרה א'( נרש
החוב )סדדרה א'("( .אגרות החוב )ס
מסחר של אגגרות החוב( מתאריך  27בפברואר ) 20088להלן" :תשקיף
כלל את רישומם למ
החברה"(.
ם בשנה,
אשר תשולם פעם
ר
א'( נושאות רריבית שנתית בשיעור של 4.28%
אגרות החחוב )סדרה א
קרן אגרות החווב )סדרה א''( תיפרע
שנים  2008ועעד  .2019ן
כל אחת מהש
ביום  14ליולי של ל
ועד ) 2019ועד בבכלל(.
שנים  2011ד
תיים שווים ב 14 -ליולי בככל אחת מהש
תשלומים שנת
בתשעה ת
ת החוב )סדררה א'( והריבית צמודות ללמדד המחירים לצרכן כך שאם יתבררר ,במועד
קרן אגרות
מת המדד
כי מדד התשלום עלה לעומ
או הריבית ,י
שבון הקרן ו/א
של תשלום כלשהו על חש
הפירעון ש
מוגדל באופן יחסיי לשיעור
ל
החברה אותו תשלוום של קרן ו//או ריבית ,ככשהוא
ה
תשלם
היסודי ,ת
ב 38 -

תשלום יהיה נמוך מהמדדד היסודי,
המדד היסודיי ,אם מדד הת
של מדד התשלום לעומת ה
העלייה ש
ומדד התשלום יהיה המדד
ד
הריבית האמור עק ב ירידת המדדד הנ"ל
ת
לא יוקטן תשלום הקררן ו/או
היסודי.
תשלום הינו המדד הידוע ביום התשללום של תשלום כלשהו על חשבון
לצורך העעניין ,מדד הת
בגין חודש מאי  ,2007דהיינו המדד
ן
שפורסם
הינו המדד ש
קרן ו/או ריבית והמדד היסודי ה
ביוני .2007
י
שפורסם בביום 15
של הנפקת 83,333,4000
חברה סך של  100מיליוני ש"ח בדרך ש
ביום  9בבאוקטובר  2011גייסה הח
החוב הונפקו בהתאם
תעודות אגרות ה
ד
של הרחבת סדדרה א'.
אגרות חווב  1ש"ח ע..נ ,.בדרך ל
שווה בינן
מדו בדרגה ש
ת החוב מהסדדרה הנ"ל יעמ
לתנאים אאשר פורטו ללעיל .יובהר ,כי כל אגרות
על פני האחרת.
מבלי שתהיה כל זכות עדי פה לאחת ל
לבין עצמ ן )פרי-פסו( ,מ
הסדרה וממועד ההנפקה

אגרת חוב )סדרה א'( הונפקו ביום  15ליולי 20077
תשקיף מיום  27בפבררואר 2008
ף
חר על פי
ונרשמו למסח

פקה ,באלפי ש"ח
השווי הנקקוב במועד ההנפ

633,333

צמבר  ,2012באללפי ש"ח
השווי הנקקוב ליום  31בדצ

500,695

ערך לפי תנאי
צמבר  ,2012מוע
השווי הנקקוב ליום  31בדצ
ההצמדה ,באלפי ש"ח

592,594

הריבית שננצברה עד ליום  31בדצמבר  ,20012באלפי ש"ח 11,882
שווי הוגן כפי שנרשם בדווחות הכספיים ,באלפי ש"ח

663,721

סאי ,באלפי ש"ח
רישום למססחר ושווי בורס

663,721

סוג ריבית
הריבית
ת
ת ושיעור

קבועה; 4.28%

מועדי תש
שלום הקרן

ביום  14ביולי של ככל אחת
מים שווים ,ם
תשעה תשלומ
כולל(.
 2011עד  ) 2019ל
מהשנים 2

מועדי תש
שלום הריבית

אחת לשנה ביום  14ביולי ,בככל אחת מהשנים 2008
לל(.
עד ) 2019כו ל

בסיס ההצצמדה ותנאיה

חוב והריבית בגגינה תהיינה צמודות
קרן אגרות הח
למדד המחיריים לצרכן.

המרה כפויה
ה
מוקדם או
זכות תאגייד לבצע פדיון מ

אם יוחלט על ידדי הבורסה
קיימת זכות ללפדיון מוקדם ,א
מהמסחר של אגרות החוב ,מפני
ר
על מחיקת הררישום
מהסכום
ששווי החזקות הציבור באגררות החוב פחת מ
מסחר.
שנקבע בהנחיות הבורסה בדדבר מחיקה מהמ

עים ושינויים משמעותיים ביחס לתעודדות ההתחייבוות.
לאחר תקקופת המאזן ללא חלו אירוע
אג"ח )סדררה ב'(
ה פרטית
בר  2010גייסה החברה סךך של  250מילליוני ש"ח בדרך של הנפקה
בחודשים יולי וספטמב
ם ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת
עים מוסדיים
)סדרה ב'( למשקיע
ה
ת חוב
של אגרות
סדרה ב'("(.
)להלן" :אאגרות החוב )ס
שנה ,ביום
אגרות החחוב )סדרה ב'( נושאות ריבבית שנתית ב שיעור של  4.5%אשר תשולם פעם בש
אגרות החוב )סדררה ב'( תיפרעע בחמש
ת
אחת מהשנים  20111ועד  .22022קרן
ת
 30ביוני של כל
 2018ועד ) 2022וועד בכלל(.
2
מהשנים
ם שנתיים שווים ב 30 -ביונני בכל אחת מ
תשלומים
מסחר.
סה בלבד ,ואיננן רשומות למ
סדיים בבורס
ערכת רצף מוס
ב'( נרשמו במע
אגרות החחוב )סדרה (
כך שאם יתבררר ,במועד הפיירעון של
ת החוב והריבית צמודות למדד המחיררים לצרכן ך
קרן אגרות
שבון הקרן ו//או הריבית ,כי מדד התשלום עלה ללעומת המדדד היסודי,
תשלום ככלשהו על חש
מוגדל באופן יחסי לשיעורר העלייה
קרן ו/או ריביית ,כשהוא מ
תשלום של ק
תשלם החחברה אותו ת
סודי ,לא
נמוך מהמדד היס
ך
התשלום יהיה
ם
היסודי ,אם מדד
עומת המדד ה
של מדד התשלום לע
המדד הנ"ל ומדד התשלום יהייה המדד
ד
שלום הקרן ו//או הריבית האמור עקב ירידת
יוקטן תש
היסודי.
תשלום הינו המדד הידוע ביום התשללום של תשלום כלשהו על חשבון
לצורך העעניין ,מדד הת
בגין חודש מאי  ,2010דהיינו המדד
ן
שפורסם
הינו המדד ש
קרן ו/או ריבית והמדד היסודי ה
ביוני .2010
י
שפורסם בביום 15
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הסדרה ומ ועד ההנפקה

אגרת חוב )סדרה ב'( הונפקו בחודשים יולי ווספטמבר
2010

פקה ,באלפי ש"ח
השווי הנקקוב במועד ההנפ

250,000

צמבר  ,2012באללפי ש"ח
השווי הנקקוב ליום  31בדצ

250,000

צמבר  ,2012מוערך לפי תנאי
השווי הנקקוב ליום  31בדצ
ההצמדה ,בבאלפי ש"ח

264,999

הריבית שננצברה עד ליום  31בדצמבר  ,20012באלפי ש"ח 6,044
שווי הוגן ככפי שנרשם בדווחות הכספיים ,באלפי ש"ח

279,759

סאי ,באלפי ש"ח
רישום למססחר ושווי בורס

-

הריבית
ת
סוג ריבית ושיעור

קבועה; 4.5%

מועדי תשללום הקרן

חמישה תשלוומים שווים ,ביוום  30ביוני של כל אחת
כולל(.
 2018עד  ) 2022ל
מהשנים 2

מועדי תשללום הריבית

אחת לשנה ביום  30ביוני ,בככל אחת מהשנים  2011עד
) 2022כולל(.

בסיס ההצצמדה ותנאיה

חוב והריבית בגגינה תהיינה צמודות
קרן אגרות הח
למדד המחיריים לצרכן.

המרה כפויה
ה
מוקדם או
זכות תאגייד לבצע פדיון מ

הנאמנות
ת
שטר
 8.2הנאמן וש
הנאמן לאאגרות החוב ))סדרה א'( היננו אורורה פידדליטי חברה לנאמנויות בע"מ אשר היננה חברה
סוק בנאמנוייות )להלן" :הנאמן לסדרה א'"(.
מוגבלת בבמניות ומטרתה העיקריית הינה עיס
א' על אגרות ההחוב )סדרה א'( של החבררה הינם גבררת איריס
ם מטעם הנאמן לסדרה '
האחראים
דניאל ופנייש.
ל
לוי ,מנכ"לל ורו"ח
אלי  1תל אבייב  ,60721טללפון  ,03--6005946פקס
הנאמן :מרכז עזריא
:
ההתקשרות עם
ת
להלן פרטטי
@ ishlevinו.dvapphyash@deeloitte.co.il-
 ,033-6120675דוא"ל@deloitte.co..il :
בתאריך  15ביולי 2007
עיקרי שטטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן לסדרה א' ת
טר הנאמנות מצוי במשרדדה הרשום שלל החברה
המלא של שט
ברה ,ונוסחו ה
מופיעים בבתשקיף החב
ת.
ם בשעות העבבודה הרגילות
וניתן לענייין בו ,בתיאוום מראש ,בככל יום עסקים
מנות ,לא
למועד דוח זה ,ההיא עומדת בבכל הוראות שטר הנאמ
ד
ה ,עד
למיטב ידדיעת החברה
חברה לא
קימים עילה להעמדת אגררות חוב )סדרה א'( לפירעעון מיידי והח
התקיימו התנאים המק
שטר הנאמנות בבקשר עם
ר
עמידתה בתנאי
ה
סדרה א' בדברר אי
כלשהן מהנאמן לס
ן
קיבלה הוודעות
התקבלו בקשוות מהנאמן ללסדרה א'
העמדת אאגרות החוב )סדרה א'( לפיירעון מיידי .ככמו כן ,לא ה
ם אגרות
קי אגרות חוב )סדרה א'(( או לביצוע פעולות שונות בקשר עם
לכינוס אססיפות מחזיק
החוב )סדדרה א'(.
ה מוגבלת
ר
 (1975בע"מ
הנאמן לאאגרות החוב ))סדרה ב'( היינו הרמטיק ננאמנות ) 1
אשר הינה חברה
האחראים
סדרה ב'"( .ה
)להלן" :הנאמן לס
:
מנויות
עיסוק בנאמ
במניות וממטרתה העיקרית הינה ע
מטעם הננאמן לסדרה ב' על אגרות החוב )סדרהה ב'( של החבברה הינם דן אבנון ,מנכ"לל משותף
משותף.
ף
מנכ"ל
ו/או מרב עופר אורן ,מ
אביב טל03-52748867 :
קון  ,113תל א
ההתקשרות עם הנאמן :בית הרמטייק ,רח' הירק
ת
להלן פרטטי
פקס 03-52714451 :דוא""ל.hermeetic@hermeetic.co.il :
תאריך 30
אשר נחתם בבין החברה ללבין הנאמן ללסדרה ב' בת
שטר הנאמנות א
ר
נוסחו הממלא של
ם עסקים
של החברה ונניתן לעיין בוו ,בתיאום מרראש ,בכל יום
ביוני  22010מצוי במשררדה הרשום ש
בשעות העעבודה הרגילות.
מנות ,לא
למועד דוח זה ,ההיא עומדת בבכל הוראות שטר הנאמ
ד
ה ,עד
למיטב ידדיעת החברה
חברה לא
קימים עילה להעמדת אגררות חוב )סדדרה ב'( לפירעעון מיידי והח
התקיימו התנאים המק
שטר הנאמנות בבקשר עם
ר
עמידתה בתנאי
ה
סדרה ב' בדברר אי
כלשהן מהנאמן לס
ן
קיבלה הוודעות
התקבלו בקשוות מהנאמן ללסדרה ב'
העמדת אאגרות החוב )סדרה ב'( לפיירעון מיידי .ככמו כן ,לא ה
ם אגרות
קי אגרות חווב )סדרה ב'(( או לביצוע פעולות שונות בקשר עם
לכינוס אססיפות מחזיק
החוב )סדדרה ב'(.
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 8.3דירוג אגררות החוב
סדרה א'(
אגרות החוב )ס

אגררות החוב )סדררה ב'(

שם החברהה המדרגת

מידרוג בע"מ ))להלן" :מידרוגג"(

מידדרוג בע"מ )להללן" :מידרוג"(

דירוג במועעד
ההנפקה

אופק יציב )על ידיי מידרוג  Aaa3עם אופק יציב )על ידיי מידרוג
ק
 Aa2עם
 .2010לפרטים אודדות דוח
2
מחוודש יולי
ם בדבר
בחודש יולי  .20077לפרטים
ב
דוח מדרוג רראו פרק  4ללתשקיף מידדרוג ראו דיוווח מיידי של החברה
מיום  1ביולי ) 20100מס' אס
סמכתא:
מאותו מועד(
ו
החברה
.(2010-01-541179

דירוג נוכחחי

 Aa3באופק ייציב )על ידי מידרוג,
יציב )על ידי מידררוג ,דוח
 Aa3באופק ב
A
מבר .(2012
קב מחודש דצמ
מעק
חודש דצמבר .(201 2
דוח מעקב מח

דירוגים נווספים מאז
מועד ההנפפקה ועד
לתאריך הדדירוג
הנוכחי

בחודש נובמבר  2008דירגה מידרוג
ב
חוב )סדרה א'(( בדירוג
את אגרות הח
של  Aa2עם הצבת אופק שלילי.
ת
לפרטים
אודות דוח מידרוג מחודש
נובמבר  2008ראו דיווח מייידי של
החברה מיום  300בנובמבר .20008
בחודש מאי  20110הודיעה מדדרוג על
ב
ת החוב
הורדת הדירוג של אגרות
))סדרה א'( שהנפיקה החברהה לדירוג
אופק יציב .לפרטי ם בדבר
ק
 Aa3עם
אודות דוח מידרוג בחודש
ש מאי
 20100ראו דיוווח מיידי של החברה
מיום  26במאי .2010
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בחוודש אוגוסט  2011דירגה מידדרוג את
סדרה א' וסדדרה ב'(
אגררות החוב )ס
בדירוג  Aa3עם אופק יציב .לפרטים
אודדות דוח מידדרוג מחודש אוגוסט
דיווחים מידיים של החברה
ם
 20011ראו
מיום 10
סט  2011ומ
מיום  8באוגוס
באווגוסט .2011
ה מידרוג
בחוודש אוקטובר  2011הודיעה
על השארת הדיררוג על כנו שלל אגרות
החווב )סדרה א' וסדרה ב'( בדיררוג Aa3
עם אופק יציב .לפרטים אודדות דוח
מידדרוג מחודש אוקטובר  2011ראו
מיום 3
דיוווח מיידי של החברה מ
באווקטובר .2011

מאזן
חר תאריך מ
 .9איירועים לאח
שרה
 9.1נושאי מש
תאריך המאזןן ,אישר דיררקטוריון החבברה )בהמלצצת ועדת
ש ינואר  ,20013לאחר ת
א .בחודש
מית של החבברה ושל
שמן ,רו"ח ,ככמבקרת פנימ
"ה אתי הירש
הביקוורת( את מינויה של ה ה
במרס  .2013במועד זה חדל רו""ח מאיר
ס
מיום 1
פות בקבוצה ,וזאת החל מ
ת בנות נוספ
חברות
צה.
איליהה לכהן כמבקר פנים בקבוצ
את מינויו
של החברה ,א
אישרה האסיפפה הכללית ש
 ,2013לאחר תארריך המאזן ,א
2
ש ינואר
ב .בחודש
חשבונאית ופיננסית .ה"ה צאיג
ת
של ה"ה חזי צאיג לדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיוות
ה"ה צאיג
קביל ,מונה ה
קורת ,המאזן והתגמול של החברה .במק
בוועדות הביק
מכהן ממועד זה ב
לפרטים ,ראה סעיף  15לפרק ה' לדוח -
ם
סיה.
צוני במנורה מבטחים פנס
גם כדדירקטור חיצ
.(26
"דוח פרטים נוספיים" )תקנה 2
בקבוצה
ה
מבני
 9.2קבלת דיבבידנד ושינוי מ
חברה בת שלל החברה,
המאזן ,חילקהה מנורה מבטחים ביטוח ,ח
אחר תאריך ה
בחודש ינוואר  ,2013לא
חברה ,שבבעללותה של
את מלוא ) (100%מניות שומרה חבברה לביטוח בבע"מ ,חברה נכדה של הח
הקבועים
חני החלוקה ה
לאחר בחינת מבח
ר
ביטוח ,כדיבידנד בבעין ,לחברה ,,וזאת
ח
מנורה מבבטחים
ה שומרה
ההון שהנפיקה
צירוף שטרי ה
בסעיף  3002לחוק החברות )מבחן הרווח ויכולת הפירעון( ,בצ
למנורה ממבטחים ביטוח ,שבתוקף במועד החללוקה .לפרטים נוספים ,רראה באור  1לדוחות
הכספיים.
על עבודתם וותרומתם
החברה ,מנההליה ,סוכניה ועובדיה ל
תו להנהלת ה
הדירקטוריון מביעע את הערכת
להישגי הקבוצה.

מנחם גורב
ביץ
יו"ר דירקטווריון

ארי קלמן,
מנהל כללי

תל אבביב 24 ,במרסס2013 ,
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב )ג( בתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של מנורה מבטחים החזקות בע"מ וחברות בנות )להלן  -החברה( ליום 31
בדצמבר .2012 ,רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת
לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על
ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו) ,להלן  -תקן ביקורת .(104
רכיבים אלה הינם (1 :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות
של מערכות מידע;  (2בקרות על תהליכים שהינם מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי של חברה מאוחדת – מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ ושל חברות מאוחדות מהותיות נוספות )להלן  -רכיבי הבקרה המבוקרים(.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות
את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות
המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת
הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של
אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים
כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו
כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות
דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה
מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר.2012 ,
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר,
 2012ו 2011-ולכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2011 ,2012 ,ו 2010 -והדוח שלנו ,מיום  24במרס,2013 ,
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים וכן הפניית
תשומת לב לאמור בבאור  39לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 24במרס2013 ,
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דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מנורה מבטחים החזקות בע"מ והחברות הבנות
שלה )להלן  -החברה( ,לימים  31בדצמבר 2012 ,ו ,2011 -ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ,הרווח הכולל,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2011 ,2012 ,ו .2010 -דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מאוחדות אשר נכסיהן הכלולים באיחוד אינם מהותיים לכלל הנכסים
המאוחדים לימים  31בדצמבר  2012ו ,2011 -והכנסותיהן הכלולות באיחוד לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר 2011 ,2012 ,ו ,2010 -אינן מהותיות .וכן ,לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי
המאזני ,אשר ההשקעה בהן בניכוי עודף הפסדים על השקעות ,נטו לימים  31בדצמבר 2012 ,ו 2011 -הסתכמה לסך של
 121,030אלפי ש"ח ולסך של  96,092אלפי ש"ח בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווחי )הפסדי( החברות הנ"ל הסתכם
לסך של  7,563אלפי ש"ח 13,298 ,אלפי ש"ח ו (3,701) -אלפי ש"ח ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר,
 2011 ,2012ו ,2010 -בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו
לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על-ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים
באופן נאות מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי המאוחד לימים  31בדצמבר 2012 ,ו ,2011 -ואת תוצאות
הפעולות המאוחדות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים המאוחדים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר,
 2011 ,2012ו 2010 -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על
הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א.1981-
כמו כן ,לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע ,2010-עד כמה שתקנות אלו חלות על תאגיד המאחד חברות ביטוח.
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  39לדוחות הכספיים המאוחדים
בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר ,2012 ,והדוח שלנו מיום  24במרס 2013 ,כלל
חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 24במרס2013 ,
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

נכסים
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

באור
נכסים בלתי מוחשיים

5

1,172,375

1,159,440

נכסי מסים נדחים

22

822

8,274

הוצאות רכישה נדחות

6

1,054,497

939,712

רכוש קבוע

7

420,684

365,207

השקעות בחברות כלולות

8

187,079

120,613

נדל"ן להשקעה

9

194,797

187,610

נכסי ביטוח משנה

16

1,558,467

1,371,510

נכסי מסים שוטפים

22

150,091

108,611

חייבים ויתרות חובה

10

109,002

151,214

פרמיות לגבייה

11

573,062

547,602

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

12

13,075,646

11,466,241

השקעות פיננסיות אחרות:

13

נכסי חוב סחירים

4,318,561

4,154,821

נכסי חוב שאינם סחירים

10,140,388

9,758,210

מניות

265,905

281,092

אחרות

578,797

524,418

15,303,651

14,718,541

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

14א'

619,096

535,315

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

14ב'

395,690

301,594

34,814,959

31,981,484

13,772,582

12,124,752

סך כל השקעות פיננסיות אחרות

סך כל הנכסים
12

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
הון והתחייבויות

באור
הון

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

15

הון מניות

99,429

99,429

פרמיה על מניות

332,985

332,985

קרנות הון

250,332

102,342

יתרת עודפים

1,934,112

1,665,535

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

2,616,858

2,200,291

זכויות שאינן מקנות שליטה

10,001

8,351

סך כל ההון

2,626,859

2,208,642

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה

16,18-21

15,068,401

14,401,448

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

17,19-21

13,720,390

11,790,264

התחייבויות בגין מסים נדחים

22

134,908

117,788

התחייבות בשל הטבות לעובדים

23

142,540

130,909

התחייבויות בגין מסים שוטפים

22

8,016

6,821

עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות

8

8,572

5,167

זכאים ויתרות זכות

24

1,299,188

1,257,325

התחייבויות פיננסיות

25

1,806,085

2,063,120

סך כל ההתחייבויות

32,188,100

29,772,842

סך כל ההון וההתחייבויות

34,814,959

31,981,484

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 24במרס2013 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

ארי קלמן
מנהל כללי

מנחם גורביץ
יו"ר הדירקטוריון

5

שי קומפל
מנהל כספים

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח ]למעט נתוני רווח נקי למניה[

באור

4,673,042
862,024

4,318,694
878,433

4,270,262
904,818

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

26

3,811,018

3,440,261

3,365,444

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

27
28
29
30

2,401,573
618,409
208,552
518

266,093
584,214
206,392
1,435

2,309,385
635,871
230,131
427

7,040,070

4,498,395

6,541,258

5,612,894

3,239,827

5,157,368

)(726,259

)(570,700

)(679,749

4,886,635
1,023,125
639,105
41,932
127,440

2,669,127
929,334
650,517
30,292
143,905

4,477,619
914,837
560,878
31,456
121,874

6,718,237

4,423,175

6,106,664

23,745

15,765

121

345,578

90,985

434,715

75,351

52,685

152,768

רווח נקי

270,227

38,300

281,947

סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

31
32
33
5
35

סך כל ההוצאות
8

חלק ברווחי חברות כלולות
רווח לפני מסים על ההכנסה

22

מסים על ההכנסה
מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

268,577
1,650

37,816
484

281,616
331

רווח נקי

270,227

38,300

281,947

4.24

0.60

4.45

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של
החברה )בש"ח(

36

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
270,227

רווח נקי

38,300

281,947

רווח )הפסד( כולל אחר:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

)(767

7,764

)(2,032

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון

256,335

)(198,664

147,405

רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד

)(52,186

7,935

)(130,749

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד

26,567

47,185

11,922

רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה )הטבת מס(

229,949

)(135,780

26,546

מסים על ההכנסה )הטבת מס( המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר

82,739

)(44,288

7,437

רווח )הפסד( כולל אחר ,נטו

147,210

)(91,492

19,109

סך-הכל רווח )הפסד( כולל

417,437

)(53,192

301,056

415,787
1,650
417,437

)(53,676
484
)(53,192

300,725
331
301,056

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
קרן הון בגין קרן הון בגין
הנובעות
נכסים
עסקת
קרנות
מתרגום
פיננסיים
תשלום
הון
דוחות של
זמינים
מבוסס
אחרות
פעילויות חוץ
למכירה
מניות
אלפי ש"ח
13,693
4,030
45,533
39,086

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

99,429

332,985

רווח נקי

-

-

-

התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון
2,208,642

יתרת
עודפים

סה"כ

1,665,535

2,200,291

8,351

-

-

-

268,577

268,577

1,650

270,227

-

)(767

-

-

)(767

-

)(767

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
רווחים והפסדים נטו ממימוש של
נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה(
המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר

-

-

-

256,335

-

-

-

256,335

-

256,335

-

-

-

)(52,186

-

-

-

)(52,186

-

)(52,186

-

-

-

26,567

-

-

-

26,567

-

26,567

-

-

-

)(83,332

593

-

-

)(82,739

-

)(82,739

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

-

-

-

147,384

)(174

-

-

147,210

-

147,210

סה"כ הרווח )ההפסד( הכולל

-

-

-

147,384

)(174

-

268,577

415,787

1,650

417,437

עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

780

-

-

-

-

780

-

780

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

99,429

332,985

39,866

192,917

3,856

13,693

1,934,112

2,616,858

10,001

2,626,859

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
קרן הון בגין קרן הון בגין
הנובעות
נכסים
עסקת
קרנות
מתרגום
פיננסיים
תשלום
הון
דוחות של
זמינים
מבוסס
אחרות
פעילויות חוץ
למכירה
מניות
אלפי ש"ח
13,693
)(572
141,627
37,758

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

99,429

332,985

רווח נקי

-

-

-

התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון

-

רווחים והפסדים נטו ממימוש של
נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד

-

-

-

-

-

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון
2,260,506

יתרת
עודפים

סה"כ

1,627,719

2,252,639

7,867

-

-

-

37,816

37,816

484

38,300

-

7,764

-

-

7,764

-

7,764

)(198,664

7,935

-

-

-

-

-

-

)(198,664

7,935

-

-

)(198,664

7,935

הפסד מירידת ערך של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה(
המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ הרווח )ההפסד( הכולל
עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

-

47,185

-

-

-

47,185

-

47,185

-

-

1,328

47,450
)(96,094
)(96,094
-

)(3,162
4,602
4,602
-

-

37,816
-

44,288
)(91,492
)(53,676
1,328

484
-

44,288
)(91,492
)(53,192
1,328

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

99,429

332,985

39,086

45,533

4,030

13,693

1,665,535

2,200,291

8,351

2,208,642

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
רווח נקי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
רווחים והפסדים נטו ממימוש של
נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה(
המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ הרווח )ההפסד( הכולל
הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
עלות תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

פרמיה על
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
קרן הון בגין קרן הון בגין
הנובעות
נכסים
עסקת
קרנות
מתרגום
פיננסיים
תשלום
הון
דוחות של
זמינים
מבוסס
אחרות
פעילויות חוץ
למכירה
מניות
אלפי ש"ח
13,693
856
121,090
35,812
-

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון
1,957,424
281,947

יתרת
עודפים

סה"כ

1,346,103
281,616

1,949,968
281,616

7,456
331

-

)(2,032

-

-

)(2,032

-

)(2,032

-

-

-

147,405

-

147,405

-

-

)(130,749

-

)(130,749

-

11,922

-

11,922

)(7,437
19,109
300,725

331

)(7,437
19,109
301,056

1,946
2,252,639

80
7,867

80
1,946
2,260,506

99,429
-

332,985
-

-

-

-

-

-

-

147,405

-

-

-

)(130,749

-

-

-

-

11,922

-

-

-

-

-

)(8,041
20,537
20,537

604
)(1,428
)(1,428

-

281,616

99,429

332,985

1,946
37,758

141,627

)(572

13,693

1,627,719

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

10

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

נספח
)א(

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

759,811

679,386

8,335

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
החזר השקעות )השקעות( בחברות כלולות
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

)(50,464
)(137,103
)(131,715

)(73,692
)(151,849
)(128,201

794
)(51,474
)(115,660

רכישות השקעות פיננסיות על ידי חברות הקבוצה שאינן
חברות ביטוח ,נטו
החזר הלוואות )מתן הלוואות( שניתנו לחברות מוחזקות

)(16,153
9,036

)(124,373
2,361

)(87,417
)(62,441

דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות
תמורה ממימוש רכוש קבוע
רכישת נכסים ,נטו
רכישת פעילויות

1,113
4,554
)(34,336
-

3,049
4,219
)(30,475

2,412
5,033
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(355,068

)(498,961

)(308,753

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת התחייבויות פיננסיות
פירעון התחייבויות פיננסיות
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)(224,039
-

301,048
)(152,078
-

254,782
)(84,994
80

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי
מזומנים

)(224,039

148,970

169,868

)(2,827

3,948

)(1,619

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

177,877

333,343

)(132,169

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)ב(

836,909

503,566

635,735

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

)ג(

1,014,786

836,909

503,566

)ד(

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
)א(

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
270,227

רווח נקי

38,300

281,947

התאמות לסעיפי רווח והפסד:
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי
השקעה תלויי תשואה

)(23,745

)(15,765

)(121

)(1,461,755

658,562

)(1,185,969

הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

)(253,485
)(623,083
)(11,110
)(23,274

)(543,470
)(711,349
)(2,654
25,247

)(910,952

)(1,057,452) (1,232,226

)(346,031
)(622,471
)(42,298
)(46,652

הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

112,911

122,824

107,128

הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

166

106

)(427

עליית ערך נדל"ן להשקעה

)(9,934

)(16,806

)(20,548

ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

11,700

-

-

פחת והפחתות:
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

31,721
126,589

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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30,207
102,277

28,848
84,182

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

2012
)א(

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח

2010

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )המשך(
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
תלויי תשואה
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם
תלויי תשואה

1,930,126

)(117,932

1,670,002

666,953

595,733

880,668

עסקאות תשלום מבוסס מניות

1,177

3,179

1,926

שינוי בנכסי ביטוח משנה

)(186,957

)(34,169

)(291,609

שינוי בהוצאות רכישה נדחות

)(114,785

)(56,215

)(70,961

מסים על ההכנסה

75,351

52,685

152,768

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה
תלויי תשואה:
רכישות ,נטו של השקעות פיננסיות

)(705,945

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש )רכישות( ,נטו של השקעות פיננסיות
פרמיות לגבייה
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת

)(796,857

)(1,145,082

)(48
1,436
)(147,772

)(20
2,625
284,114

)(22,545
)(578,758

)(25,460
40,960
76,931
11,631

)(22,527
)(44,669
101,436
12,287

2,623
4,498
167,011
15,548

)(499,701

)(371,151

)(1,258,270

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו
דיבידנד שהתקבל
סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

)(101,346
1,113,363
)(194,879
53,933
118,214

)(92,999
1,054,140
)(165,405
66,855
149,646

)(79,974
1,011,562
)(140,980
67,010
127,040

989,285

1,012,237

984,658

759,811

679,386

8,335

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

13

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
)ב(

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)ג(

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים

535,315
301,594
836,909
619,096
395,690
1,014,786

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
)ד(

רכישת נכסים ,נטו )באור (4
נכסי מסים נדחים
חייבים ויתרות חובה
השקעות פיננסיות אחרות
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות

32,477
166
26,241
)(2,721
)(21,827
34,336

סה"כ
)ה(

פעילות שלא במזומן
החלפת נכסי חוב סחירים במניות במסגרת הסדר חוב
רכישת נכסים בלתי מוחשיים כנגד זכאים ויתרות זכות
רכישת רכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות
רכישת פעילות כנגד תמורה מותנית

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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19,509
1,271
-

67,575
435,991
503,566
535,315
301,594
836,909

-

48,722
6,694

105,295
530,440
635,735
67,575
435,991
503,566

-

28,812
-

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה
מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן  -החברה( הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב יפו .בעלי מניותיה העיקריים של החברה הינם ניידן אסטבלישמנט
ופלמס אסטבלישמנט )תאגידים זרים( המוחזקים בנאמנות עבור מר מנחם גורביץ והמחזיקים בכ-
 61.86%ממניות החברה .החברה פועלת באמצעות חברות בשליטתה בכל ענפי הביטוח העיקריים
ובכללם ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )ביטוח חיים ,פנסיה וגמל( ,ביטוח בריאות וביטוח כללי.
בנוסף עוסקת החברה באמצעות חברות בשליטתה בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים ובכלל זה
בניהול קרנות נאמנות ,ניהול תיקי השקעות וחיתום .לחברה גם השקעות בנדל"ן בחו"ל באמצעות
חברה בשליטתה המלאה.
החברה הינה תושבת ישראל ,אשר נתאגדה בישראל וכתובתה הרשמית הינה אלנבי  ,115תל-אביב
יפו.

ב.

שינויי מבנה בקבוצה
ביום  15בפברואר ,2012 ,חילקה חברה מאוחדת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן – מנורה ביטוח(,
את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים פנסיה בע"מ כדיבידנד בעין לחברה.
ביום  4במרס ,2012 ,השלימה מנורה ביטוח עסקה לרכישת  100%ממניות החברה לפיתוח התעשייה
בע"מ )לשעבר הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ( )להלן – הבנק( .עם השלמת הרכישה ,מוזג הבנק לתוך
מנורה ביטוח ,ראה ביאור  4להלן.
בחודש דצמבר  2012החליטה מנורה פיננסים להעביר את מלוא החזקותיה במבטחים גמל למנורה
פיננסים ,כחלק מהליך שינוי מבני ,אשר במסגרתו תתמזג מבטחים גמל לתוך מבטחים פנסיה ,באופן
שמבטחים פנסיה תהפוך להיות החברה המנהלת של קופות הגמל שבניהול מבטחים גמל ומבטחים
גמל תתחסל ללא פירוק .הליך שינוי מבני זה אושר גם על ידי דירקטוריוני החברות הרלוונטיות לו.
הליך השינוי המבני הנ"ל כפוף לקבלת אישורים שונים ,ובכלל זה אישור רשות המסים ,אישור
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,רשם החברות ואישור בית המשפט להפחתת
הון שתיווצר כתוצאה מהמיזוג במנורה פיננסים.
ביום  31בינואר ,2013 ,חילקה מנורה ביטוח את מלוא החזקותיה במניות שומרה חברה לביטוח
בע"מ )להלן – שומרה( ,בצירוף שטרי ההון שהונפקו לה ע"י שומרה ביטוח ,כדיבידנד בעין לחברה,
ראה באור  41להלן.

ג.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב ((2008) IAS 27 -ואשרדוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

חברה בשליטה
משותפת

 חברה המוחזקת על ידי החברה ועל ידי גורם נוסף ,ואשר בגינה קיימתהסכמה חוזית לשליטה משותפת ,ודוחותיה מאוחדים עם הדוחות הכספיים
המאוחדים בדרך של איחוד יחסי.

חברות כלולות

 חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברותמאוחדות ,ואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות ,חברה מאוחדת בשליטה משותפת וחברות כלולות.

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי עניין ובעל
שליטה

 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-15
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי )המשך(
ג.

הגדרות )המשך(
המפקח

 -המפקח על הביטוח.

חוק הפיקוח

 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א.1981-

תקנות ההון

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(,התשנ"ח ,1998-על תיקונן.

תקנות דרכי השקעה  -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח() ,דרכי השקעת ההון והקרנות
של מבטח וניהול התחייבויותיו( ,התשס"א ,2001-על תיקונן.
תקנות כללי השקעה  -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל() ,כללי השקעה החלים
על גופים מוסדיים( ,התשע"ב ,2012-על תיקונן.
תקנות פרטי דין
וחשבון

 -תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח.1998-

חוזי ביטוח

 חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר)בעל הפוליסה( ,על ידי הסכמה לפצות או לשפות את בעל הפוליסה אם
אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל
הפוליסה.

חוזי השקעה

 פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח ,לרבות הפקדות לקופות גמל מבטיחותתשואה.

חוזים תלויי תשואה  -חוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובמגזר
בריאות ,בהם ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות )פוליסות
משתתפות ברווחי השקעה(.

באור - :2

נכסים עבור חוזים
תלויי תשואה

 -סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות מחוזים תלויי תשואה.

התחייבויות בגין
חוזי ביטוח

 עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים וחסכון ארוךטווח ,ביטוח בריאות וביטוח כללי.

נכסי ביטוח משנה

 -חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

פרמיות

 -פרמיות לרבות דמים.

פרמיות שהורווחו

 -פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח.

מדד

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

דולר ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים
 .1בסיס המדידה
הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים על בסיס העלות ,למעט נדל"ן להשקעה ,נכסים פיננסיים
זמינים למכירה ,נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,
התחייבויות ביטוחיות ונכסי ביטוח משנה ,נכסי מיסים נדחים ,השקעות בחברות כלולות,
נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים.
 .2מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני .(IFRS
כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח ,התקנות
שהותקנו על פיו והוראות המפקח ,וכן בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
16
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
 .3תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה ,עולה בעיקרה על שנה ,במיוחד בהתייחס לעסקי
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,לעסקי סיעוד ומחלות ואשפוז ולעסקי ביטוח כללי בעלי זנב
ארוך.
 .4מדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני IFRS

המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות ,למעט אם
נאמר אחרת.
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים,
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים:
.1

סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה
חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר .ההנהלה
שוקלת לגבי כל חוזה עם מבוטח או עם קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת ,האם הוא
כרוך בלקיחת סיכון ביטוחי משמעותי על מנת לסווגו כחוזה ביטוח ,או לחילופין כחוזה
השקעה.

.2

סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות
הנהלת הקבוצה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות
הבאות:
•
•
•
•

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים,
הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים,
התחייבויות ,הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים
באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים המאוחדים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ,ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות
את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים המאוחדים בשנה העוקבת:
.1

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת
המזומנים שאליה הוקצה המוניטין .כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים
לתזרימי מזומנים אלה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
אומדנים והנחות )המשך(
.2

קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים
השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות ,הלוואות ופיקדונות ,מחושב לפי מודל המבוסס
על היוון תזרימי המזומנים ,כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת
ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.
השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע על פי ערך נכסי נקי ) (N.A.V.בהתבסס על הדוחות
הכספיים של הקרנות .השווי ההוגן של מניות לא סחירות נקבע על פי הערכת שווי של
מומחה .השווי ההוגן של אופציות ומכשירים מורכבים נקבע על פי ציטוט.

.3

ירידת ערך של השקעות פיננסיות
כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים
בעלותם המופחתת ,או בגין נכסים פיננסיים שסווגו כזמינים למכירה ,סכום ההפסד נזקף
לדוח רווח והפסד .ראה סעיף יד') (1להלן.
בכל תאריך דיווח הקבוצה בוחנת האם קיימת ראייה אובייקטיבית כאמור.

.4

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח
רווח והפסד .השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות
שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים
עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אם ניתן ,נקבע
השווי ההוגן בהתאם לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה
המוערך.
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה להשתמש
בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה ,מחירי ההשכרה
העתידיים ,שיעורי התפוסה ,חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים פנויים ,הוצאות
תפעול הנכסים ,איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שתידרשנה
לפיתוח עתידי ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנדל"ן.

.5

קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות
ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי
שיעורי ביטולים ,תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים כאמור בסעיף ו'))(1ה( להלן .אם תחת
הנחות אלו לא תתקיים ברות ההשבה ,יתכן שיהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת
הוצאות הרכישה הנדחות.

.6

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטואריות ועל הנחות
המפורטות בבאור )(5)37ב'( להלן לגבי ביטוח חיים וביטוח בריאות ובבאור )(5)37ג'( להלן לגבי
ביטוח כללי.
בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נבדקת אחת לשנה .במידה והבדיקה
מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות ,נרשמת הפרשה
מיוחדת בגין החוסר.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה
מנכסים ,תמותה ותחלואה ,והן נקבעות על ידי האקטואר מידי שנה על פי בדיקות ,ניסיון
העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.
ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות ,בעיקר ,על
כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד .השתנות בגורמי הסיכון,
בשכיחות האירועים או בחומרתם ,וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי
על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח .לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי בביטוח
חיים ובביטוח בריאות ראה באור )(5)37ב'() (4להלן.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
אומדנים והנחות )המשך(
.7

תביעות משפטיות
כנגד הקבוצה תלויות ועומדות תביעות משפטיות ,תובענות ייצוגיות וכן בקשות לאישור
תובענות כייצוגיות .בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד הקבוצה ,הסתמכה
הקבוצה על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות
על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי
שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות
התוצאות להיות שונות מהערכות אלה .ראה מידע נוסף בסעיף יח' ובבאור )39א( להלן.
בנוסף לתביעות האמורות ,חשופה הקבוצה לטענות /תביעות משפטיות שטרם נטענו /
הוגשו ,וזאת ,בין היתר ,בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם.
חשיפה זו מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכים ,בין היתר ,באמצעות פניות לקוחות
לגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה על פניות הציבור בקבוצה ,באמצעות תלונות של לקוחות
ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח ,ובאמצעות תביעות שאינן ייצוגיות המוגשות לבתי
המשפט .נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה ,אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים
כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות .בהערכת הסיכון הנובע מטענות  /תביעות
שטרם הוגשו ,מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה,
המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה ,אם וככל
שתוגש .ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות
לגופן .מטבע הדברים ,לאור השלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית ,עשויה
התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב בו טרם הוגשה התביעה.

.8

הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .יתרת
ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית אם יחולו שינויים באומדנים אלו.

.9

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו,
במידה וצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש אומדן של
ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים
שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס על קיום ,עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה.

.10

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות מודל תמחור אופציות.
הנחות המודל כוללות את מחיר המניה ,מחיר המימוש ,תנודתיות צפויה ,אורך החיים הצפוי,
דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון .ראה מידע נוסף בסעיף יז' להלן.

.11

רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים
במועד רכישת חברות בנות ופעילויות ,החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף עסקים
בהתאם ל .IFRS 3 -הערכה זו מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק:
מספר רב של נכסים שנרכשו ,קיומם של שירותים נלווים בהיקף רחב הקשורים בתפעול
הנכס ומורכבות ניהול הנכס.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים ומטבע הפעילות של החברה הינם ש"ח.
כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע הפעילות של החברה ,חברה זו מהווה
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים
המאוחדים כדלקמן:
א(

נכסים והתחייבויות בכל תאריך דיווח )כולל מספרי השוואה( מתורגמים לפי שער
סגירה של תאריך הדיווח הרלוונטי.

ב(

הכנסות והוצאות לתקופות המוצגות בדוח רווח והפסד )כולל מספרי השוואה(
מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בתקופות המוצגות; אולם ,במקרים בהם חלו
תנודות משמעותיות בשערי החליפין ,הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין
כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.

ג(

הון מניות ,קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד
התהוותם.

ד(

יתרת הרווח )הפסד( מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער
החליפין לאותו מועד ותנועות רלוונטיות נוספות )כגון :דיבידנד( במשך התקופה
שתורגמו כאמור בסעיפים ב( ו-ג( לעיל.

ה(

כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד בהון ,בקרן
הון "התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ".

הלוואות בינחברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה
לעין ,ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,מטופלות כחלק מההשקעה,
כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( נזקפים לאותו סעיף בהון,
כאמור בסעיף ה( לעיל.
.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי
שער החליפין במועד זה .הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד ,למעט הפרשי שער בגין
נכסים פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב ,הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד
הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי ההסכם .הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה
כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ד.

מבנה הדיווח הנוכחי
הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של חברת ביטוח
מאוחדת ,הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף .הצגה זו ,המספקת מידע מהימן
ורלוונטי יותר ,תואמת את הנחיות .IAS 1

ה.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
בנות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות את המדיניות
הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת .בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך הדיווח.
בבחינת השליטה נלקחו גם בחשבון הסיכונים שנושאות חברות הקבוצה בהבטחת התשואה של
זכויות עמיתים בקופות גמל.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות
הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין
חברות הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה
ברווח )הפסד( הכולל ובנכסים המזוהים נטו של החברות הבנות .הזכויות שאינן מקנות שליטה
מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה.
מימוש החזקה בחברת בת ללא איבוד שליטה ,מוכר כשינוי בהון .בעת מימוש ההחזקה בחברה בת
תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של חברת הבת במלואם.
גורעת את יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה.
גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי.
מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהיא שנותרה.
זוקפת את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם
החברה הבת היתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.
מכירה בהפרש כלשהוא שנוצר כרווח או הפסד.

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת ,לגביה
קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת ,ואשר מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של
איחוד יחסי .החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים ,בהתחייבויות,
בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים .יתרות
ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה בשליטה
משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת.
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ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים
 IFRS 4הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר
לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי
מוחשיים קשורים( וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש .להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר
לחוזי ביטוח:
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
א(

הכרה בהכנסות  -ראה סעיף יט' להלן.

ב(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות
וחוזרים( ,כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות .ההתחייבויות מחושבות
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח,
סכום הביטוח וכו'.
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית ,המבוצעת על-
ידי האקטוארית הממונה במנורה ביטוח על ביטוח חיים )גב' רגינה חייקין (F.IL.AA
חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע על-פי התנאים של
החוזים הרלוונטיים.

ג(

התחייבויות בגין עסקי ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות צמודות למדד
המשמשות כיסוי להתחייבויות אלה ,נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם
לאחרונה לפני תאריך הדיווח ,לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר
לפוליסות שלפי תנאיהן ההצמדה הינה חצי שנתית.

ד(

הנחיות המפקח בדבר התחייבויות לתשלום קיצבה:
בחוזרים שפרסם המפקח בדבר חישוב התחייבויות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח
חיים ,נקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב העלייה בתוחלת
החיים המצריכה מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ,המאפשרות
קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי.
בהתאם לכך ,ביצעה מנורה ביטוח השלמה מיידית של ההתחייבות ,ככל שנדרש ,בגין
פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום ,כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה או בגין קבוצת
פוליסות שאינה רווחית .לגבי פוליסות אחרות ,בהן צפויה רווחיות ,מתבצעת השלמת
ההתחייבות ,תוך הקבלה להכנסות הצפויות ,לאורך חיי הפוליסה ,ראה גם ביאור
(5)37ב') (6להלן.

ה(

הוצאות רכישה נדחות:
)(1

הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים )להלן  -ה (DAC-הנמכרות
החל מיום  1בינואר 1999 ,כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות
הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות .ה DAC -מופחת בשיעורים
שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ 15-שנה .הDAC -
המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול.
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים בגין פוליסות שהופקו עד ליום  31בדצמבר,
 1998מחושבות על-ידי האקטוארית הממונה ,על בסיס שיטת "ניכוי הצילמר"
לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות.
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חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ה(

הוצאות רכישה נדחות) :המשך(
)(1

)המשך(
הוצאות רכישה נדחות בגין חוזים לניהול נכסים בגין עסקי הפנסיה כוללות
עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה בקשר עם יצירת זכויות חוזיות חדשות .ה-
 DACבגין עסקי הפנסיה מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני התקופה
המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול .ה DAC -בגין עסקי הפנסיה ,המתייחס
לחוזי ניהול נכסים שבוטלו ,נמחק במועד הביטול.

ו(

)(2

בהתאם להוראות המפקח ,האקטוארית הממונה במנורה ביטוח בודקת מידי
תקופת דיווח את ברות השבת ה DAC -בביטוח חיים ובריאות )סיעוד ומחלות
קשות( .הבדיקה נערכת על מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי ה-
 DACבגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת  1999מספיקה ,ושהפוליסות צפויות
ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות
הביטוחיות ,הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות.
ההנחות המשמשות לבדיקה זו ,כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,דמי ניהול צפויים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על-ידי
האקטוארית הממונה במנורה ביטוח מדי שנה על-פי בדיקות ניסיון העבר
ומחקרים רלוונטיים עדכניים.

)(3

לעניין ברות השבת ה DAC -בגין עסקי פנסיה ,נערכת בדיקה על מנת לוודא
שחוזי ניהול הנכסים צפויים ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה-
 DACואת הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם חוזים.

בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ):(Liability Adequacy Test
האקטוארית הממונה בודקת מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה
נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות ,עמלות והוצאות בניכוי
פרמיות והכנסות מהשקעות .התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית
ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות ,תחת הנחות סבירות .הבדיקה נעשית
בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות .בבדיקת פוליסות פרט,
הבדיקה נעשית ברמת המוצר או ביחד לפוליסות )לרבות הכיסויים שלהן( שהונפקו
בתקופות שונות לפי סוגי השתתפות וכן בנפרד לפוליסות ריסק יסודיות ובמקרה של
פוליסות קולקטיביות ,הבדיקה מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטוארית הממונה במנורה
ביטוח מדי שנה על פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים .עבור
פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה.

ז(

תביעות תלויות:
תביעות תלויות מחושבות באופן פרטני בהתאם להערכת מומחי מנורה ביטוח על
בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח ולאור גורמי התפתחות צפויים
שנקבעו על ידי האקטוארית הממונה .חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות
מחושב על פי ההסכמים שנחתמו עימם .ההוצאות העקיפות ליישוב תביעות אלו
חושבו על ידי האקטוארית הממונה.
הפרשות לתשלומי גמלאות ,ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אובדן
כושר עבודה ,ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן ,וכן הפרשות לתביעות
שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRחושבו על-ידי האקטוארית הממונה ונכללו במסגרת
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.
23

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ח(

חוזי השקעה:
תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות
להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה .פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא
נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה.
בדוח רווח והפסד נזקפים בשל חוזים אלה ההכנסות מהשקעות ,דמי הניהול הנגבים
מהמבוטחים ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשל חלקם
של המבוטחים בהכנסות מהשקעות ,עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות.

ט(

הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי:
ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות" .כמו כן ,השינוי בהפרשה נזקף לסעיף
פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד.

 .2ביטוח כללי
א(

הכרה בהכנסה  -ראה סעיף יט' להלן.

ב(

סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל ,בין היתר,
סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו ,הוצאות עקיפות לישוב תביעות,
תלויות שאירעו בשנת הדוח וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות )הכוללת הפרשה
לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות( שנרשמה בשנים קודמות.

ג(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות:
עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולות בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות ,הכלול בסעיף נכסי ביטוח
משנה ,והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי ,חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על
עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה,1984-
על תיקוניהן )להלן  -תקנות חישוב העתודות( ,הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות
מקובלות לחישוב תביעות תלויות ,המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים
הממונים.

ד(

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
(1

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ) (Unearned Premium Reserveמשקפת את דמי
הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח.

(2

הפרשה לפרמיה בחסר ) (Premium Deficiencyנרשמת במידה והפרמיה שטרם
הורווחה )בניכוי הוצאות הרכישה הנדחות( אינה מכסה את העלויות הצפויות
בגין חוזי הביטוח.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.2

ביטוח כללי )המשך(
ד(

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
)המשך(
(3

תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:
3.1

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה
אקטוארית ,למעט לגבי ענפים כאמור בסעיף  3.2להלן .הוצאות עקיפות
ליישוב תביעות נכללות לפי הערכה אקטוארית .התחשיב האקטוארי
עבור מנורה ביטוח ,בוצע על-ידי האקטואר הממונה על ביטוח כללי ד"ר
אברהם לוונגליק ) (F.IL.AA.שהינו נושא משרה במנורה ביטוח ,ובגין
ההתחייבויות הביטוחיות )למעט ענף רכב חובה( של שומרה ביטוח ,על-
ידי מר ניר הרמתי שהינו נושא משרה בשומרה ביטוח .התחשיב
האקטוארי בענף רכב חובה בשומרה ביטוח מבוצע על ידי ד"ר אברהם
לוונגליק.

3.2

בענפי ביטוח המהווים  2%מהתביעות התלויות בשייר ,שבהן קבע
האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות
סטטיסטית ,נכללו התביעות התלויות הידועות בהתבסס על הערכה
פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ,מומחי חברות
הביטוח המאוחדות ומומחים חיצוניים שמטפלים בתביעות .ההערכות
כוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו
לתאריך הדוחות הכספיים וכן בתוספת  ,IBNERככל שנדרש.

3.3

עודף הכנסות על הוצאות:
לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך )ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה
על קרות הנזק ו/או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו ,ארוך ועשוי להמשך
מספר שנים( ,כגון ענפי רכב חובה ,חבויות ,כלי טייס וכלי שייט ,מחושב
עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר ,בענף ערבויות
חוק מכר על בסיס חמש שנים מצטבר )להלן  -העודף( .בשומרה ביטוח
בענפי חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים מחושב העודף על בסיס
חמש שנים מצטבר.
העודף מחושב ,בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח ,על
בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי הוצאות רכישה ותביעות ,בתוספת
הכנסות מהשקעות המחושבות לפי שיעור תשואה ריאלית של  3%לשנה
)ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות( ,בניכוי חלקם של מבטחי
המשנה ,לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום .העודף המצטבר עד למועד
שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו
כמפורט לעיל )להלן  -הצבירה( ,נכלל בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה .הגירעון ,אם קיים ,נזקף כהוצאה
בדוח רווח והפסד.
לעניין הנחיות לביטול שיטת העודף בענפים בהן קיימת הערכה
אקטוארית החל מיום  31במרס ,2014 ,ראה באור (5)37ג') (5להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.2

ביטוח כללי )המשך(
ד(

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
)המשך(
(3

.3

תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן) :המשך(
3.4

שיבובים ושרידים נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות
ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות .בענפים שאינם
סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול
בתיקי התביעה על בסיס פרטני.

3.5

להערכת הקבוצה התביעות התלויות הינן נאותות ,וזאת בהתחשב בכך
שהתביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי וכוללות
הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל.IBNR -

ה(

הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות
המיוחסות לרכישת פוליסות ,המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו .הוצאות הרכישה
מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים ,שנקבעו בתקנות
הפיקוח ,כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה ,לכל ענף בנפרד ,לפי הנמוך שבהם.

ו(

עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח
בישראל )להלן  -הפול( ,מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף( וסוכנויות
חיתום ,נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד לתאריך הדיווח בתוספת הפרשות לפי
העניין ,והכול בהתאם לשיעור השתתפות חברות הביטוח המאוחדות בהם.

ביטוח בריאות
א(

הכרה בהכנסה  -ראה סעיף יט' להלן.

ב(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות:
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות
וחוזרים( ,כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות .ההתחייבויות מחושבות
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח,
סכום הביטוח וכו'.
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי משנה בהן נקבעות על בסיס
הערכה אקטוארית ,המבוצעת על ידי האקטואר הממונה במנורה ביטוח )ד"ר אברהם
לוונגליק  F.IL.AAשהינו נושא משרה במנורה ביטוח( ,למעט בענפי מחלות קשות
וביטוח סיעודי ,בהם מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית הממונה
במנורה ביטוח על ביטוח חיים.
ההתחייבויות כוללות במידת הצורך ,הפרשה בגין הפסד צפוי בשייר )פרמיה בחסר(,
המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית על בסיס אומדן תזרים מזומנים בגין החוזה.

ג(

הוצאות רכישה נדחות:
הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה
והוצאות הנהלה וכלליות ,בקשר לרכישת פוליסות חדשות .ה DAC -בביטוח בריאות
)מחלות ואשפוז( מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  2005ומופחת בשיעורים
שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ 6 -שנים .בפוליסות שבוטלו ה-
 DACנמחק במועד הביטול.
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חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.3

ביטוח בריאות )המשך(
ג(

הוצאות רכישה נדחות) :המשך(
מידי שנה בודק האקטואר הממונה את ברות ההשבה של ה .DAC -הבדיקה נערכת על
מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח בניכוי ה DAC -בגין הפוליסות שנמכרו
מספיקות ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת הDAC -
ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות.
ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה
מנכסים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על ידי האקטואר הממונה מידי שנה על פי
בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.

ד(

בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות ):(Liability Adequacy Test
האקטואר הממונה בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה נדחות
מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות ,עמלות והוצאות בניכוי
פרמיות והכנסות מהשקעות .התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית
ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות ,תחת הנחות סבירות .הבדיקה נעשית
ברמת המוצר בהתאם להנחיות המפקח.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטוארית הממונה במנורה
ביטוח מדי שנה על פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים .עבור
פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה.

ה(

תביעות תלויות
ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי ,ההוצאות הישירות והעקיפות
הנובעות מהן ,וכן ההפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRנכללו במסגרת
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

ו(

הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי:
ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות" .כמו כן ,השינוי בהפרשה נזקף לסעיף
פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד.

ז.

מכשירים פיננסיים
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .נכסים
פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות )נכסי חוב סחירים ,נכסי חוב בלתי סחירים ,מניות
ואחרות( וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון :פרמיות לגביה ,חייבים אחרים ,מזומנים ושווי
מזומנים .כמו כן ,מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות ,כגון הלוואות ואשראי
שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים.
ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים
שאינם נמדדים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות
לייחוס .לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.

27

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים )המשך(
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי .שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן
קצר ,ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנים להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר
חשופים לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואינם מוגבלים בשעבוד.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,אשר יועדו כזמינים
למכירה או שאינם מסווגים לאחת משתי הקבוצות :נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד או הלוואות וחייבים .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,למעט בגין ריבית
והפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב ,אשר נזקפים לרווח והפסד לסעיף רווחים )הפסדים(
מהשקעות ,נטו והכנסות מימון ,נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר לקרן הון בגין נכסים
פיננסיים זמינים למכירה .במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך ,הרווח או
ההפסד כולל אחר שהוכר בעבר ,נזקף לדוח רווח והפסד.
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הוא מוחזק למסחר או אם
יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו.
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,בעלי תשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות וחייבים נמדדים לפי
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי
הפרשות לירידת ערך.

.2

מכשירים פיננסיים נגזרים
נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן ,עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות
לרווח והפסד עם התהוותן .לאחר ההכרה הראשונית ,נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן,
כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.

.3

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד ,שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ,משוערך
בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.4

ייעוד הנכסים הפיננסיים
הקבוצה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן:
א(

נכסים של חברת ביטוח מאוחדת הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות
ברווחי השקעות
מרבית נכסים אלו ,הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא
סחירים ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד ,וזאת מהנימוקים הבאים :מדובר
בתיקים מנוהלים ,נפרדים ומזוהים ,אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן
משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי
מדידה שונים ) ,(MISMATCHכמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק
נמדדים לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת ,והמידע לגבי
המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה )וועדת ההשקעות הרלוונטית( באופן פנימי על
בסיס שווי הוגן.
חלק ממכשירי החוב הלא סחירים ,הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות
ברווחי השקעות ,אשר נרכשו בשנת  ,2009סווגו כהלוואות וחייבים ,תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם המפקח.
תיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות כוללים השקעות בשותפויות
המחזיקות בנכסי נדל"ן בחו"ל ,אשר בהן יש לחברת הביטוח המאוחדת השפעה
מהותית כהגדרתה ב .IAS 28 -השקעות אלה נמדדות לפי שוויין ההוגן ומוצגות
כהשקעות פיננסיות.

ב(

נכסים של חברות ביטוח מאוחדות שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות
משתתפות ברווחים )נוסטרו(
(1

נכסים שאינם סחירים ,שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים
נגזרים
נכסי חוב שאינם סחירים הכוללים אגרות חוב מיועדות )אג"ח ח"צ( ,אגרות חוב
בלתי סחירות אחרות ,תעודות מסחריות ,פקדונות בבנקים והלוואות ,סווגו
כהלוואות וחייבים .מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים
למכירה.

(2

נכסים סחירים שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזרים
נכסי חוב ומניות סחירים סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,למעט
מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.

(3

נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם
נכסים אלו ,סחירים ושאינם סחירים ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.

(4

נכסים פיננסיים שהועברו אל חברת ביטוח מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה
חברת ביטוח
נכסים פיננסיים כאמור בסעיפים  (1ו (2 -לעיל ,אשר הועברו אל חברת ביטוח
מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה חברת ביטוח ,מסווגים בחברת הביטוח
המאוחדת בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד ,וזאת בהתאם לסיווגם המקורי
בחברה המעבירה כאמור בסעיף ג( להלן.

ג(

מכשירים פיננסיים המוחזקים על ידי חברות בנות שאינן חברות ביטוח
כל הנכסים הפיננסיים הסחירים של החברה והחברות הבנות שאינן חברות ביטוח,
יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד ,למעט ניירות ערך שהועברו מחברת ביטוח
מאוחדת לחברה ומסווגים בדוח המאוחד כמכשירים פיננסיים זמינים למכירה ,בהתאם
לסיווגם המקורי בחברה המעבירה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.5

קביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך
הדיווח .בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל ,השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש
בשיטות הערכה .שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק,
התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו ,היוון תזרימי מזומנים או
שיטות הערכה אחרות .השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות ,הלוואות ופיקדונות,
מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים ,ראה באור  13ז'.

.6

התחייבויות פיננסיות
א.

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
כתבי התחייבות ,אגרות חוב ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן
בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות )לדוגמה ,עלויות גיוס הלוואה( .לאחר ההכרה
הראשונית ,הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות
ישירות.

ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מתייחסות לנגזרים
המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם ,להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

.7

גריעת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי; או
כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או
נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי ,ללא
עיכוב משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או
לא העבירה ולא הותירה בידיה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך
העבירה את השליטה על הנכס.
התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(:
•
•

.8

פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או
משוחרר משפטית מההתחייבות.

לעניין ירידת ערך נכסים פיננסיים ,ראה סעיף יד' 1להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

רכוש קבוע
.1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר
והפסדים מירידת ערך.
עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס ,מהוונת כחלק
מעלות ציוד זה.
עלות נכס בהקמה כוללת את עלות החומרים ,עלויות אשראי וכן כל עלות נוספת שניתן
לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב כך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

.2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי
כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה
באופן מהימן .הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח
והפסד עם התהוותן.

.3

פחת
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל
חלק מפריטי הרכוש הקבוע.
שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
בניינים )למעט מרכיב הקרקע( -
שיפורים במושכר
כלי רכב
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי

4%
לאורך תקופת השכירות החזויה
15%
25%-33%
6%-15%

אורך החיים השימושיים נבחן לפחות פעם בשנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי
באופן של מכאן ולהבא.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד
שבו הנכס נגרע .נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד
הטבות כלכליות מהשימוש בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה
נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים( נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע
הנכס.
.4

שינוי ייעוד
העברת נכס מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי בייעוד ,כגון הפסקת
שימוש בנכס על ידי הבעלים או הסכם שכירות תפעולית עם צד שלישי.
העברת נכס מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי בייעוד ,כגון התחלת
שימוש בנכס על ידי הבעלים.
העלות של הנכס המועבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ט.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות רכישה ישירות .בתקופות עוקבות הנדל"ן
להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על
ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע
והניסיון הנדרשים .ראה באור  9ב' להלן.

י.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב.IAS 17-
.1

חכירה מימונית
בחכירה מימונית ,הועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לשימוש
בנכס החכור .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של
הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ,ולאחר מכן מופחת לאורך
תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה ,הקצרה מבין השתיים .ההתחייבות בגין
תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי כאשר תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון
ופרעון של ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

.2

חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בשימוש
בנכס החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה בדוח רווח והפסד
באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

יא.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן,
אך לא הושגה בהן שליטה.
ההשקעה בחברות כלולות מטופלת על פי שיטת השווי המאזני .לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה
בחברות הכלולות מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק
הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח )הפסד( כולל אחר של החברות הכלולות.
השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן ,ובוצעו בתיקי ההשקעות של פוליסות
משתתפות ברווחי השקעות ,טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי שוויין ההוגן )ראה גם סעיף
ז'))(4א( לעיל(.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית ,ומאותו מועד מטופלת ההשקעה
כנכס פיננסי בהתאם להוראות  . IAS 39במועד איבוד ההשפעה המהותית ,מודדת הקבוצה את
ההשקעה שנותרה בשווי הוגן ,וההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה הנותרת בתוספת התמורה
שהתקבלה ממימוש חלק מההשקעה ובין הערך בספרים של ההשקעה במועד המימוש ,נזקף לדוח
רווח והפסד .כמו כן ,במועד זה מסווגת הקבוצה מחדש סכומים מצטברים שהוכרו קודם לכן ברווח
כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הכלולה היתה מממשת ישירות את הנכסים או
ההתחייבויות הקשורים.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של הקבוצה.
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יב.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.
בעת רכישת עסק ,החברה מבצעת סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים,
התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים במועד הרכישה.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם סכום
המוניטין שהתקבל הינו שלילי ,החברה מכירה ברווח שנוצר במועד הרכישה.

יג.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות .נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד
הרכישה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה
מצטברת ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך
)ראה גם סעיף יד' 4להלן( .אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם
הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה .אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה
כאמור ,השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
מכאן ולהבא ,ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך
החיים השימושים שלו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על
כך שקיימת לגביהם ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך
חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
.1

עלויות פיתוח תוכנה
הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח;
התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח ,ולקבוצה
כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה .הוצאה שהוונה כוללת
שכר עבודה ישיר שניתן לייחסו ישירות להכנת הנכס ולשימושו המיועד .הוצאות פיתוח
אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

.2

תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק
אינטגרלי מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש
קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת
לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
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.3

עלויות עוקבות
עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית
העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו .כל העלויות האחרות ,לרבות עלויות הקשורות
למוניטין או מותגים שפותחו באופן עצמי ,נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

.4

הפחתה
הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי
של הנכסים הבלתי מוחשיים ,פרט למוניטין ,מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש.
אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן:
א(

עודף עלות המיוחס לתיק ביטוח נרכש מופחת על פני  5שנים ,עודף עלות המיוחס
לקשרי סוכנים של סוכנות ביטוח מאוחדת מופחת על פני  10-20שנים ועודף עלות
המיוחס לשם מסחרי מופחת על פני  6שנים.

ב(

עודף עלות שנוצר ברכישתה של מבטחים פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על
פני  20שנים.

ג(

עודפי עלות שנוצרו ברכישת זכויות ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות והמיוחסים
לתיקי לקוחות מופחתים על פני תקופה של  5עד  10שנים )ראה באור  5להלן(.

ד(

תוכנות  -מופחתות בקו ישר על פני  4-8שנים.

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת
דיווח.
יד.

ירידת ערך והפרשות לחובות מסופקים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ירידת ערך כמפורט להלן:
.1

השקעות פיננסיות
א.

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן
שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .ראיות
לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי
יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית.
הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים ברמת
הנכס הבודד.
במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית כי צפוי הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים
המוצגים בעלותם המופחתת ,סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין
יתרת הנכס בספרים והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,המהוונים
בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית
האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית( .יתרת הנכס מוקטנת באמצעות רישום
הפרשה הנזקפת לדוח רווח והפסד.
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את
השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף
לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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.1

השקעות פיננסיות )השקעות(
ב.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הראיה לירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,כוללת
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת
שינויים בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת
החברה שהנפיקה את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת ,תלויה
בנסיבות בכל תאריך דיווח ,כאשר ,במסגרת הבחינה ,מובאות בחשבון התנודתיות
ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור
כולל של  20%ומעלה או אם משך הזמן שהנכס הפיננסי מוחזק הינו מעל שנה ובלבד
שירידת הערך עולה על  .10%כאשר קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף
להון ,הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי הפסדים קודמים מירידת ערך( לבין
השווי ההוגן ,מועבר מההון ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד .בתקופות
עוקבות ,ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף להון כרווח כולל
אחר.
ראיות לירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב ,כוללות
אירוע אחד או יותר שהשפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
מהנכס לאחר מועד ההשקעה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים
פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית .כאשר קיימת
ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר ,הנמדד כהפרש בין עלות
הרכישה )בניכוי תשלומי קרן ,הפחתות לפי שיטת הריבית האפקטיבית והפסדים
קודמים מירידת ערך( לבין השווי ההוגן ,מוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד.
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך שיוחס למכשיר חוב מבוטל כאשר ניתן לייחס
באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
מירידת הערך .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

.2

ביטוח משנה
א.

ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי חברות הביטוח המאוחדות אינן משחררות אותן
מהתחייבויותיהן כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח.
מבטח משנה ,אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה ,עלול לגרום
לחברות הביטוח המאוחדות הפסדים.

ב.

.3

חברות הביטוח המאוחדות מבצעות הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי
משנה שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב.
בנוסף ,בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבות חברות
הביטוח המאוחדות ,בין היתר ,בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה .כאשר חלקם
של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי ,חלקם של אותם מבטחי משנה
שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטואר ,המביאה בחשבון את כלל גורמי
הסיכון .כמו כן ,מתחשבות חברות הביטוח המאוחדות בעת עריכת ההפרשות ,בין
היתר ,בנכונות הצדדים להגיע להסכמי ) CUT OFFסיום התקשרויות בדרך של פירעון
סופי של החובות( במטרה לצמצם את החשיפה.

פרמיה לגבייה
הפרשה לחובות מסופקים בגין פרמיות לגבייה מחושבת בהתאם לגיל החוב ובנוסף נקבעת
באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק.
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.4

נכסים שאינם פיננסיים
הקבוצה בוחנת אפשרות לירידת ערך של נכסים שאינם פיננסיים )למעט הוצאות רכישה
נדחות ,נדל"ן להשקעה ונכסי מס נדחים( ,כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים
בנסיבות המצביעים על כך שיתרת הנכסים בספרים אינה ברת-השבה .במקרים בהם יתרת
הנכסים הלא פיננסיים בספרים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים לשווי
בר-ההשבה שלהם .השווי בר-ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה ,נטו ושווי שימוש.
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים
נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת
ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
א(

מוניטין
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל
אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה ,שצפויות להפיק תועלת מצירוף
העסקים.
הקבוצה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך ,בתום כל שנה ,או לעיתים קרובות
יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה מתייחס המוניטין .כאשר
סכום בר-השבה של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(
נמוך מהיתרה בספרים של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות
מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין.

ב(

חברות כלולות
הקבוצה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף
בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות .הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח אם
קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה .במידה ויש צורך
בכך ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין סכום בר ההשבה של ההשקעה
בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים .סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי
הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו
שמפיקה החברה הכלולה .ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק
ברווחי חברות כלולות ,נטו.

טו.

הון מניות
עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההון.

טז.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
.1

הטבות לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ,ימי חופשה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח
לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית
להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
.2

הטבות לאחר סיום העסקה
בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה .התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי
הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה )להלן  -נכסי תוכנית(.
א.

תוכניות הפקדה מוגדרת
בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,משלמת הקבוצה באופן קבוע תשלומים מבלי
שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים ,גם אם בקרן לא
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות
העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הפקדות הקבוצה בתכניות הפקדה
מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

ב.

תכנית הטבה מוגדרת
לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין,
אשר לפיו זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או פרישתם .ההתחייבות בשל
סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה .החישוב
האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים ,וזאת על בסיס
הערכה של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים ,לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות ,אשר מועד פרעונן
דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן
שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן – נכסי התוכנית( .נכסי התוכנית הינם
נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות.
נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
מרכיב הפיצויים בפוליסות שהופקו על ידי חברת ביטוח מאוחדת אינו מהווה נכסי
תוכנית ומקוזז מההתחייבויות בגין חוזי הביטוח.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך
הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית ,בניכוי
עלות שירותי העבר.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו.

.3

הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך ,שאינן מתייחסות
לתכניות הטבה לאחר העסקה ,היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין
שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .סכום הטבות אלו מהוון לערכו
הנוכחי .שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות
שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה.

37

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יז.

עסקאות תשלומים מבוססי מניות
(1

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכ"ל החברה )לשעבר מנכ"ל מנורה ביטוח( נמדדה
לפי השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים שהוענקו.
עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד כהוצאת שכר יחד עם גידול מקביל בהון על פני
התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ,ומסתיימת במועד שבו מנכ"ל החברה זכאי לגמול
)להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל מועד
דיווח עד למועד ההבשלה ,משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב
ביותר של מנורה ביטוח לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

(2

עסקאות המסולקות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש
במודל תמחור מקובל ,ראה פרטים נוספים בבאור  34להלן .השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני
תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות .ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח
לפי השווי ההוגן עד לסילוקה ,כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.

יח.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37 -מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית ,משפטית או משתמעת,
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,הניתנת לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר צפוי כי יידרש שימוש
במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות.
הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,ויותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי הקבוצה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן.

יט.

הכרה בהכנסה
.1

פרמיות:
א(

פרמיות בביטוח חיים ובביטוח בריאות ,לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין
חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.
ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה ,או באופן יזום על ידי מנורה
ביטוח עקב פיגורים בתשלום ,בכפוף להוראות כל דין .השתתפות המבוטחים ברווחים
בפוליסות מנוכה מהפרמיות.

ב(

פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים .הפרמיות
מתייחסות בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה .ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים
בפרמיה שטרם הורווחה בגינה ,נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו ברוטו.
פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה אך לא לפני תחילת תקופת
הביטוח הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה.
פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד
גבייתן )מדי חודש(.
פרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך הדיווח נרשמות כהכנסות
מראש .דוחות התפוקה החודשיים ,בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות ,כוללים חידושים
אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע.
ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות,
ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פירעון דמי הביטוח ,בכפוף להוראות כל דין ובניכוי
השתתפות המבוטחים ברווחים ,על בסיס ההסכמים שבתוקף.
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הכרה בהכנסה )המשך(
.2

דמי ניהול:
א( דמי ניהול בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה:
דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של
המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים.
דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן:
פוליסות שנמכרות החל מ 1-בינואר - 2004 ,דמי ניהול קבועים בלבד.
בגין פוליסות שנמכרו עד ליום  31בדצמבר - 2003 ,דמי ניהול קבועים ומשתנים.
דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת החיסכון ונרשמים על בסיס
צבירה.
דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי )מה 1 -בינואר ועד ה-
 31בדצמבר( בניכוי דמי הניהול הקבועים .ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים חיוביים
ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים קודמות.
במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה
החודשית הריאלית ,ככל שהיא חיובית .בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית
מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר
מתחילת השנה .תשואה שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי ניהול במהלך השנה
השוטפת ,תנוכה לצורך חישוב דמי הניהול המשתנים מתשואה חיובית בשנה העוקבת.
לעניין דמי הניהול אשר יגבו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה אשר יופקו
החל מיום  1בינואר  ,2013ראה באור  28ב' להלן.
ב( דמי ניהול מקרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות נאמנות וניהול תיקים:
הכנסות מניהול קרנות פנסיה נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס
התקבולים מהעמיתים .הכנסות מניהול קופות גמל ,קרנות נאמנות וניהול תיקים נזקפות
על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים.
לענין דמי הניהול אשר יגבו בקופות גמל החל מיום  1בינואר ,2013 ,ראה באור  28ב'
להלן.

.3

עמלות:
הכנסות מעמלות בסוכנויות ביטוח מאוחדות נזקפות בעת התהוותן.
הכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד הזכאות לקבלתן ,בהתאם להסכמים עם
מבטחי המשנה.
הכנסות מעמלות חיתום וניהול ,הכפופות לביצוע בפועל של הנפקה ,נזקפות לדוח רווח
והפסד רק לאחר הנפקת ניירות הערך או במועד שהתגבשו התחייבויות המנפיקים והקונים,
לפי המוקדם ובמקביל נזקפות ההוצאות הכרוכות בביצוען.

כ.

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו ,הכנסות מימון והוצאות מימון
רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין נכסי
חוב ,הכנסות מדיבידנדים ,רווחים )הפסדים( ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
והפסדים שהועברו לרווח והפסד בגין ירידות ערך קבועות ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המוצגים כהתחייבויות
פיננסיות ,הפסדים מירידות ערך קבועות בנכסי חוב שאינם סחירים ,רווחים )הפסדים( ממטבע חוץ
בגין נכסי חוב ,שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של נדל"ן להשקעה.
רווחים )הפסדים( ממימוש השקעות המחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות
המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה.
רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות הפיננסיות מדווחים בנטו.
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כא.

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות ,הנכללות בסעיף תשלומים
ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,להוצאות הקשורות ברכישה ,הנכללות בסעיף
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות אחרות הנכללות
בסעיף זה .הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה ,המבוססים על הוצאות ישירות
שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו.

כב.

מסים על ההכנסה
הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים .הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח רווח
והפסד אלא אם המס נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון .במקרים אלו ,נזקפת
השפעת המס לסעיף המתייחס בהון.
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב על
פי שיעורי המס ובהתבסס על חוקי המס שנחקקו ,או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך
הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית ,בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים
של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים.
המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,
בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך הדיווח.
נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את
ההפרשים הזמניים .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך דיווח ,ובמידה ולא צפוי כי הטבות
המס המתייחסות תתממשנה ,הם מופחתים.
בחישובי המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות
בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות המוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין.
במקרה בו צפויה חברה לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת מס ,יוצרת החברה המקבלת
עתודה למס בגין תוספת המס שהיא עשויה להתחייב בה ,בגין חלוקת הדיבידנד.
מס נדחה בגין עסקאות בינחברתיות בדוחות המאוחדים נרשם לפי שיעור המס החל על החברה
הרוכשת.

כג.

רווח למניה
החברה מציגה נתוני רווח בסיסי למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה
מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות של החברה במספר הממוצע
המשוקלל של המניות שהיו במחזור במשך התקופה .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות
מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.

כד.

עלויות אשראי
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה ,הקמה או ייצור נכסים כשירים .נכס כשיר הינו
נכס אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש
קבוע ותוכנות מחשב .היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו,
התחילו הפעולות להכנת הנכס ונצברו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל
הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IAS 1הצגת דוחות כספיים
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB -תיקון ל ,IAS 1 -אשר עוסק בהצגת רווח כולל אחר.
בהתאם לתיקון ,פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח והפסד בתקופה מאוחרת יותר )למשל בעת
גריעה או יישוב( ,יוצגו בנפרד מפריטים שלא יועברו לרווח והפסד לעולם.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
החברה תאמץ את התיקון בדוחות הכספיים החל ממועד יישום התקן בשנת .2013
) IAS 19מתוקן(  -הטבות עובד
ה IASB -פרסם מספר תיקונים ל .IAS 19-עיקרי התיקונים הם:
-

-

מדידה מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת ,נטו )לשעבר רווחים והפסדים אקטואריים(
תוכר ברווח הכולל האחר ולא תיזקף לרווח או הפסד לעולם.
שיטת "הרצועה" ,אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת.
הכנסות בגין נכסי התכנית תוכרנה ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש
למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים .התשואה על נכסי התכנית למעט הכנסות
כאמור ,הכלולות ברווח והפסד ,יכללו כחלק מהמדידה מחדש של ההתחייבות להטבה
מוגדרת.
האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד
הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית.

התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
אימוץ מוקדם אפשרי.
להערכת הקבוצה ,לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה ו - IFRS 7 -מכשירים פיננסיים :גילוי
ה IASB -פרסם תיקונים ל) IAS 32-להלן  -התיקונים ל (IAS 32 -בנושא קיזוז נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות .התיקונים ל IAS 32 -מבהירים ,בין היתר ,את משמעות המונח "קיימת באופן
מיידי ) (currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" )להלן  -הזכות לקזז( .התיקונים לIAS 32 -
קובעים ,בין היתר ,כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים
הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .כמו
כן ,התיקונים ל IAS 32 -קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא
תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו
לפקיעתה.
ה IASB -פרסם גם תיקונים ל) IFRS 7-להלן  -התיקונים ל (IFRS 7 -בנושא קיזוז נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות .בהתאם לתיקונים ל IFRS 7 -נדרשת החברה ,בין היתר ,לתת מידע על זכויות
קיזוז ועל הסדרים קשורים )כגון הסכמים בנושא בטוחות( ,כמו כן נדרש לתת מידע על הרכב
הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם אינם
עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב.IAS 32 -
התיקונים ל IAS 32 -ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר .2014 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את הגילויים
הנדרשים על פי התיקונים ל IFRS 7 -כאמור לעיל .התיקונים ל IFRS 7 -ייושמו למפרע החל
מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה ו - IFRS 7 -מכשירים פיננסיים :גילוי )המשך(
להערכת החברה ,לתיקונים ל IAS 32 -לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
הגילויים הנדרשים לפי התיקונים ל IFRS 7 -ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

ה IASB-פרסם את החלק הראשון בשלב הראשון ) (phase 1של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן  -התקן(
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים
שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה ,כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים שבהם
החוזה המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב
בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.

למרות האמור לעיל ,חברה יכולה ,בעת ההכרה לראשונה ,לייעד מכשיר חוב אשר עונה על
שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם בעשותה כן ,היא מבטלת או
מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה ) (accounting mismatchשהייתה
נגרמת אלמלא כן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי
כל מכשיר ומכשיר )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד(.
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .הבחירה הינה סופית ואין לשנותה.
תאריך התחילה של התקן הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה ייעשה
למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות המצוינות
בתקן.
.2

פורסמו תיקונים לתקן בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות .לפי הוראות התיקונים,
יש להמשיך וליישם את הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה
לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד( .כלומר ,הוראות הסיווג
והמדידה של  IAS 39ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל
התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן
חלופת השווי ההוגן .לפי התיקונים ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס
לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו
לרווח או הפסד .אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים
בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד ,אזי גם
אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר.
תאריך התחילה של התיקונים הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,בתנאי שהחברה
מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב הנכסים(.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים )המשך(
.2

)המשך(
אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי
ההשוואה ,בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים.

הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן
ה IASB-פרסם ארבעה תקנים חדשים IFRS 10 :דוחות כספיים מאוחדים IFRS 11 ,הסדרים
משותפים IFRS 12 ,גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן  -התקנים החדשים( וכן את IFRS 13
מדידת שווי הוגן ,ותיקן שני תקנים קיימים ) IAS 27Rמתוקן  (2011דוחות כספיים נפרדים וIAS 28R-
)מתוקן  (2011השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.
התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר ,2013 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם אם חברה בוחרת לבצעו ,עליה לאמץ את
התקנים החדשים כמכלול אחד )למעט דרישות הגילוי על פי  IFRS 12שניתן לאמצן בנפרד( .התקנים
כוללים הוראות מעבר עם הקלות מסוימות בעת היישום לראשונה.
להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על הקבוצה:
 - IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים
) IFRS 10להלן  -תקן  (10מחליף את  IAS 27בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים ,וכן
כולל את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות ) (structured entitiesשטופלו בעבר בSIC 12-
איחוד  -ישויות למטרות מיוחדות.
על פי תקן  10על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם של כוח ) (powerוחשיפה או זכות לתשואות
משתנות ) (variable returnsמהחברה המושקעת .כוח הינו היכולת להשפיע ולכוון את הפעילויות של
החברה המושקעת ,אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואה של המשקיע .תקן  10קובע כי בעת
בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות.
בנוסף ,תקן  10קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם הוא מחזיק פחות מרוב זכויות ההצבעה בחברה
המוחזקת )שליטה אפקטיבית( ,וזאת בניגוד ל IAS 27-הקיים אשר מאפשר לבחור שני מודלים
לאיחוד  -מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית.
תקן  10ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
להערכת החברה ,לתקן  10לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IFRS 11הסדרים משותפים
) IFRS 11להלן  -תקן  (11מחליף את  IAS 31בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות משותפות
ואת  SIC 13בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות בשליטה
משותפת.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן )המשך(
 - IFRS 11הסדרים משותפים )המשך(
תקן זה מחלק את ההסדרים לשני סוגים:
-

עסקאות משותפות ) ,(joint venturesשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים נטו של העסקה המשותפת ,אשר יטופלו רק לפי שיטת השווי המאזני.

-

פעילויות משותפות ) ,(joint operationsשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות
המשותפת ולכן יאוחדו בדוחות הכספיים על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי שנקבע בהסדר
המשותף ,בדומה לטיפול החשבונאי הקיים היום.

תקן  11ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
להערכת הקבוצה ,לתקן  11לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IFRS 12גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות
) IFRS 12להלן  -תקן  (12קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה ,לרבות חברות בנות,
הסדרים משותפים ,חברות כלולות וישויות מובנות ) .(structured entitiesתקן  12מרחיב את דרישות
הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של שליטה ,שליטה משותפת
או השפעה מהותית בישויות מוחזקות ,וכן בקביעת סוג ההסדר המשותף .תקן  12כולל גם דרישות
גילוי לגבי ישויות מוחזקות מהותיות.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה.
 - IFRS 13מדידת שווי הוגן
) IFRS 13להלן  -תקן  (13קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן ,ככל שמדידה זו נדרשת
בהתאם לתקינה הבינלאומית .תקן  13מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס ,או
משולם בהעברת התחייבות ,בעסקה רגילה ) (orderlyבין משתתפי שוק במועד המדידה .בנוסף ,מפרט
את המאפיינים של משתתפים בשוק ) (market participantsעליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי
ההוגן .מדידת שווי הוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק המועיל ) (advantageousביותר .הגילויים החדשים חלים
מכאן ולהבא ולא חלים על מספרי ההשוואה.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה.
כו .להלן שיעורי השינוי של המדד ושער החליפין של הדולר:
מדד המחירים לצרכן
מדד ידוע
מדד בגין
%
%
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
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1.6
2.2
2.7

1.4
2.6
2.3

שער חליפין
יציג של
הדולר
%
)(2.3
7.7
)(6.0
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מגזרי פעילות
הקבוצה פועלת במגזרי הפעילות הבאים:
.1

מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים ,פנסיה וגמל והוא מתמקד בעיקר
בחיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן ,קרנות פנסיה וקופות גמל לרבות קרן
השתלמות( וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה ועוד.
בהתאם להוראות המפקח ,מפורט מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח לביטוח חיים ,פנסיה וגמל.

.2

מגזר ביטוח בריאות
מגזר ביטוח בריאות כולל ביטוח סיעודי ,ביטוח הוצאות רפואיות ,מחלות קשות ,ניתוחים והשתלות,
ביטוח שיניים ,עובדים זרים ועוד.
יצויין כי החל מיום  1בינואר 2012 ,מגזר ביטוח בריאות מאחד תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח
הבריאות השונות לטווח קצר ,אשר הועברו אליו ממגזר הביטוח הכללי .על מנת לאפשר השוואה
לתקופות קודמות ,הוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים אלה מספרי ההשוואה.

.3

מגזר ביטוח כללי
מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש .בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר
הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה ,רכב רכוש ,ענפי רכוש ואחרים וענפי חבויות אחרים.
•

ענף רכב חובה
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי
דין ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב ,לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש
ברכב מנועי.

•

ענף רכב רכוש
ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום
לצד שלישי.

•

ענפי רכוש ואחרים
יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים.

•

ענפי חבויות אחרים
ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שייגרם לצד שלישי .ענפים אלו
כוללים :אחריות כלפי צד ג' ,אחריות מעבידים ,אחריות מקצועית ואחריות המוצר וכן ענפים
אחרים המחושבים בשיטות עודף הכנסות על הוצאות כגון כלי שייט ,כלי טייס וערבות חוק
המכר.
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מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות כלולות
רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

1,800,069
115,769
1,684,300
2,025,431
558,537
36,209
4,304,477

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
לא מיוחס
התאמות
למגזרי
ביטוח
ביטוח
וקיזוזים
פעילות
כללי
בריאות
אלפי ש"ח
2,445,393
427,580
642,937
103,318
1,802,456
324,262
)(17,298
142,547
208,679
42,214
)(1,040
60,912
)(27,377
40,990
148,789
9,941
518
)(45,715
244,967
2,159,924
376,417

סה"כ
4,673,042
862,024
3,811,018
2,401,573
618,409
208,552
518
7,040,070

3,491,479

416,977

1,704,438

-

-

5,612,894

)(69,205

)(265,293

)(391,761

-

-

)(726,259

3,422,274
368,322
438,368
22,818
5,641
4,257,423
12,603
59,657
71,930
131,587

151,684
115,059
46,324
154
313,221
63,196
19,397
82,593

1,312,677
518,830
102,083
4,486
8,058
1,946,134
213,790
103,690
317,480

48,291
70,460
14,628
113,795
247,174
11,142
8,935
34,932
43,867

)(27,377
)(18,130
)(208
)(45,715
-

4,886,635
1,023,125
639,105
41,932
127,440
6,718,237
23,745
345,578
229,949
575,527
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מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות כלולות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על ההכנסה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
לא מיוחס
התאמות
למגזרי
ביטוח
ביטוח
וקיזוזים
פעילות
כללי
בריאות
אלפי ש"ח
2,266,872
657,992
1,608,880
66,031
186,315
84,431
36,759
153,583
1,435
188,656
1,948,778

1,680,902
118,579
1,562,323
1,218
502,341
29,056
2,094,938

370,920
101,862
269,058
28,118
9,617
306,793

1,396,809

239,487

1,603,531

)(70,871

)(99,093

)(400,736

-

1,325,938
338,098
441,014
20,257
11,008
2,136,315
13,714
)(27,663
)(12,753
)(40,416

140,394
82,112
30,513
1,082
254,101
52,692
)(4,616
48,076

1,202,795
482,944
126,266
4,486
9,137
1,825,628
123,150
)(78,823
44,327

48,803
70,808
5,549
122,741
247,901
2,051
)(57,194
)(39,588
)(96,782
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סה"כ

)(15,589
)(2,558
)(22,623
)(40,770

4,318,694
878,433
3,440,261
266,093
584,214
206,392
1,435
4,498,395

-

-

3,239,827

-

)(570,700

)(22,623
)(18,084
)(63
)(40,770
-

2,669,127
929,334
650,517
30,292
143,905
4,423,175
15,765
90,985
)(135,780
)(44,795
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מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות
רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
לא מיוחס
התאמות
למגזרי
ביטוח
ביטוח
וקיזוזים
פעילות
כללי
בריאות
אלפי ש"ח
2,232,853
695,643
1,537,210
179,622
235,294
89,543
33,905
166,743
427
303,497
1,939,247

1,700,745
113,191
1,587,554
1,868,215
549,031
31,068
4,035,868

336,664
95,984
240,680
39,809
13,712
294,201

3,179,739

271,406

1,706,223

)(74,436

)(97,359

)(507,954

-

3,105,303
322,981
375,983
17,831
6,840
3,828,938
5,160
212,090
18,665
230,755

174,047
75,957
30,065
6
280,075
14,126
1,845
15,971

1,198,269
485,618
91,294
4,486
5,340
1,785,007
154,240
7,757
161,997

45,578
77,894
9,139
111,588
244,199
)(5,039
54,259
)(1,721
52,538
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)(13,555
)(2,703
)(15,297
)(31,555

4,270,262
904,818
3,365,444
2,309,385
635,871
230,131
427
6,541,258

-

-

5,157,368

-

)(679,749

)(15,297
)(14,358
)(1,900
)(31,555
-

4,477,619
914,837
560,878
31,456
121,874
6,106,664
121
434,715
26,546
461,261
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מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
נכסים
נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות רכישה נדחות
השקעות בחברות כלולות
נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
נכסי ביטוח משנה
פרמיות לגבייה
נכסים אחרים
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות אחרות
סך כל ההתחייבויות

ביטוח
בריאות

ליום  31בדצמבר2012 ,
לא מיוחס
למגזרי
ביטוח
פעילות
כללי
אלפי ש"ח

התאמות
וקיזוזים

סה"כ

802,318
691,961
133,135
56,397
13,015,180

52,325
149,062
60,466

135,254
213,474
-

182,478
53,944
138,400
-

-

1,172,375
1,054,497
187,079
194,797
13,075,646

953,962
8,398,969
14,621
176,960
9,544,512
616,688
99,193
129,627
69,798
210,134
25,368,943
13,714,177

257,267
268,392
1,334
19,121
546,114
2,408
4,761
422,065
33,379
24,475
1,295,055
58,405

2,652,427
1,140,106
207,668
314,174
4,314,375
219,377
1,006,775
469,885
157,245
6,516,385
-

454,905
332,921
42,282
68,542
898,650
72,359
523,981
1,869,812
-

)(235,236
)(235,236
-

4,318,561
10,140,388
265,905
578,797
15,303,651
619,096
395,690
1,558,467
573,062
680,599
34,814,959
13,772,582

9,535,744
13,661,513
26,127
590,623
23,814,007

806,469
58,877
256,081
1,121,427

4,726,188
724
635,569
5,362,481

8,572
1,779,234
337,615
2,125,421

)(235,236
)(235,236

15,068,401
13,720,390
8,572
1,806,085
1,584,652
32,188,100
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
נכסים
נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות רכישה נדחות
השקעות בחברות כלולות
נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
נכסי ביטוח משנה
פרמיות לגבייה
נכסים אחרים
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות אחרות
סך כל ההתחייבויות

ביטוח
בריאות

ליום  31בדצמבר2011 ,
לא מיוחס
למגזרי
ביטוח
פעילות
כללי
אלפי ש"ח

התאמות
וקיזוזים

סה"כ

822,201
627,517
115,670
56,237
11,423,033

11,509
117,566
43,208

129,660
194,629
12,531
-

196,070
4,943
118,842
-

-

1,159,440
939,712
120,613
187,610
11,466,241

690,385
8,165,235
12,911
127,519
8,996,050
533,043
92,843
118,434
77,170
240,617
23,102,815
12,077,649

104,597
243,789
985
8,281
357,652
2,272
4,793
286,872
16,622
9,199
849,693
47,103

2,454,857
1,045,155
15,043
55,489
3,570,544
26,432
966,204
453,810
173,914
5,527,724
-

904,982
304,031
252,153
333,129
1,794,295
177,526
260,069
2,551,745
-

)(50,493
)(50,493
-

4,154,821
9,758,210
281,092
524,418
14,718,541
535,315
301,594
1,371,510
547,602
633,306
31,981,484
12,124,752

9,286,761
11,744,453
97,680
473,918
21,602,812

610,332
45,811
157,386
813,529

4,504,355
2,261
775,557
5,282,173

5,167
1,963,179
156,475
2,124,821

-

14,401,448
11,790,264
5,167
2,063,120
1,512,843
29,772,842
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)(50,493
)(50,493

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
א.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
אחרים **(
ואחרים *(
רכב רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

695,101
17,970

996,957
181,042

569,319
349,813

274,554
118,837

2,535,931
667,662

פרמיות בשייר

677,131

815,915

219,506

155,717

1,868,269

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

)(16,765

)(24,420

)(2,159

)(22,469

)(65,813

פרמיות שהורווחו בשייר

660,366

791,495

217,347

133,248

1,802,456

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

136,461
-

23,185
48,886

6,103
84,324

42,930
15,579

208,679
148,789

סך כל ההכנסות

796,827

863,566

307,774

191,757

2,159,924

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

515,911

722,667

296,514

169,346

1,704,438

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(20,899

)(128,177

)(181,192

)(61,493

)(391,761

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

495,012

594,490

115,322

107,853

1,312,677

עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

68,018
26,511
2,243
3,078

237,237
38,872
2,243
2,193

158,226
24,450
1,836

55,349
12,250
951

518,830
102,083
4,486
8,058

סך כל ההוצאות

594,862

875,035

299,834

176,403

1,946,134

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

201,965

)(11,469

7,940

15,354

213,790

רווח כולל אחר לפני מסים על
ההכנסה

69,022

11,874

2,921

19,873

103,690

סך הכל הרווח הכולל לפני
מסים על ההכנסה

270,987

405

10,861

35,227

317,480

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2012 ,

2,582,256

656,428

426,051

1,061,453

4,726,188

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  80%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**( ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  84%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
א.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי )המשך(

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
אחרים **(
ואחרים *(
רכב רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

634,780
14,407

904,352
163,683

539,307
315,208

232,198
97,660

2,310,637
590,958

פרמיות בשייר

620,373

740,669

224,099

134,538

1,719,679

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

)(59,683

)(36,617

)(8,985

)(5,514

)(110,799

פרמיות שהורווחו בשייר

560,690

704,052

215,114

129,024

1,608,880

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

121,182
3,771

18,407
49,053

6,253
85,272

40,473
15,487

186,315
153,583

סך כל ההכנסות

685,643

771,512

306,639

184,984

1,948,778

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

491,199

705,041

255,822

151,469

1,603,531

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(38,771

)(155,189

)(158,364

)(48,412

)(400,736

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

452,428

549,852

97,458

103,057

1,202,795

עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

63,539
37,611
2,243
3,447

221,045
42,947
2,243
2,508

145,758
33,549
2,274

52,602
12,159
908

482,944
126,266
4,486
9,137

סך כל ההוצאות
רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה

559,268

818,595

279,039

168,726

1,825,628

126,375

)(47,083

27,600

16,258

123,150

הפסד כולל אחר לפני מסים על
ההכנסה

)(52,503

)(8,214

)(2,498

)(15,608

)(78,823

סך הכל הרווח )ההפסד( הכולל
לפני מסים על ההכנסה

73,872

)(55,297

25,102

650

44,327

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2011 ,

2,460,992

634,749

407,549

1,001,065

4,504,355

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  81%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**( ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  82%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
א.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי )המשך(

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
אחרים **(
ואחרים *(
רכב רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

602,065
112,036

902,069
233,497

500,056
296,756

239,570
113,859

2,243,760
756,148

פרמיות בשייר

490,029

668,572

203,300

125,711

1,487,612

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

48,647

)(5,915

606

6,260

49,598

פרמיות שהורווחו בשייר

538,676

662,657

203,906

131,971

1,537,210

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

152,771
12,058

24,706
58,110

8,357
79,186

49,460
17,389

235,294
166,743

סך כל ההכנסות

703,505

745,473

291,449

198,820

1,939,247

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

605,126

638,300

267,957

194,840

1,706,223

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(70,334

)(160,923

)(181,633

)(95,064

)(507,954

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

534,792

477,377

86,324

99,776

1,198,269

עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

57,064
29,312
2,243

227,107
30,912
2,243

146,534
22,940
-

54,913
8,130
-

485,618
91,294
4,486

הוצאות מימון

1,524

1,467

2,023

326

5,340

סך כל ההוצאות

624,935

739,106

257,821

163,145

1,785,007

רווח לפני מסים על ההכנסה

78,570

6,367

33,628

35,675

154,240

רווח כולל אחר לפני מסים על
ההכנסה

5,245

881

247

1,384

7,757

סך הכל הרווח הכולל לפני
מסים על ההכנסה

83,815

7,248

33,875

37,059

161,997

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2010 ,

2,365,254

578,640

386,062

984,473

4,314,429

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  82%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**( ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  83%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה
גמל
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

-

1,800,069
115,769

1,800,069
115,769

פרמיות שהורווחו בשייר

-

-

1,684,300

1,684,300

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

302,631

4,101

1,718,699

2,025,431

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

91,643
-

349,487
774

117,407
35,435

558,537
36,209

סך כל ההכנסות

394,274

354,362

3,555,841

4,304,477

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

276,078

-

3,215,401

3,491,479

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

-

)(69,205

)(69,205

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

276,078

-

3,146,196

3,422,274

14,429
50,250
13,018

74,785
175,396
9,800

279,108
212,722
-

368,322
438,368
22,818

הוצאות מימון

897

-

4,744

5,641

סך כל ההוצאות

354,672

259,981

3,642,770

4,257,423

חלק ברווחי חברות כלולות

-

-

12,603

12,603

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

39,602

94,381

)(74,326

59,657

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים
על ההכנסה

-

-

71,930

71,930

39,602

94,381

)(2,396

131,587

54

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה
גמל
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

-

1,680,902
118,579

1,680,902
118,579

פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון

-

-

1,562,323

1,562,323

303,815

1,490

)(304,087

1,218

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

84,796
-

323,313
422

94,232
28,634

502,341
29,056

סך כל ההכנסות

388,611

325,225

1,381,102

2,094,938

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

316,401

-

1,080,408

1,396,809

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

-

)(70,871

)(70,871

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

316,401

-

1,009,537

1,325,938

17,217
48,758
10,457

68,163
156,276
9,800

252,718
235,980
-

338,098
441,014
20,257

הוצאות מימון

687

-

10,321

11,008

סך כל ההוצאות

393,520

234,239

1,508,556

2,136,315

חלק ברווחי חברות כלולות

-

-

13,714

13,714

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

)(4,909

90,986

)(113,740

)(27,663

הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים
על ההכנסה

-

-

)(12,753

)(12,753

)(4,909

90,986

)(126,493

)(40,416
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מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה
גמל
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

-

1,700,745
113,191

1,700,745
113,191

פרמיות שהורווחו בשייר

-

-

1,587,554

1,587,554

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

332,794

10,712

1,524,709

1,868,215

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

76,259
-

279,447
330

193,325
30,738

549,031
31,068

סך כל ההכנסות

409,053

290,489

3,336,326

4,035,868

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

292,537

-

2,887,202

3,179,739

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

-

)(74,436

)(74,436

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

292,537

-

2,812,766

3,105,303

9,986
43,227
8,031

55,596
129,078
9,800

257,399
203,678
-

322,981
375,983
17,831

הוצאות מימון

2,529

-

4,311

6,840

סך כל ההוצאות

356,310

194,474

3,278,154

3,828,938

חלק ברווחי חברה כלולה

-

-

5,160

5,160

רווח לפני מסים על ההכנסה

52,743

96,015

63,332

212,090

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

-

18,665

18,665

סך כל הרווח הכולל לפני מסים
על ההכנסה

52,743

96,015

81,997

230,755
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רכישת החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ )לשעבר הבנק לפיתוח תעשייה בע"מ( )להלן  -הבנק(
ביום  29במרס 2011 ,חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת מלוא ) (100%המניות הנכללות בהון המניות
המונפק והנפרע של הבנק .ביום  4במרס ,2012 ,עם התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם ,הושלמה
העסקה .סכום התמורה שנקבע בהסכם עבור מניות הבנק הינו כ 324 -מיליוני ש"ח ,כאשר מתוך סכום זה,
סך של כ 242 -מיליוני ש"ח שולם כנגד סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העסקה ,בניכוי
סכום כל התחייבויותיו של הבנק לאותו מועד.
בהסכם נקבע כי פיקדון בגובה של כ 48 -מיליוני ש"ח יוותר במנורה ביטוח להבטחת גביית האשראי
מלקוחות הבנק .הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא ריבית צמודה בשיעור של  .4.5%כמו כן נקבע ,כי מנורה
ביטוח תהיה זכאית לתגמול אשר יחושב כשיעור מסכומי הגביה מלקוחות הבנק .בנוסף ,מנורה ביטוח
תהיה זכאית להשבת סכומים ששולמו תמורת הרכישה בגין יתרת האשראי שלא תיגבה תוך חמש שנים
ממועד השלמת העסקה.
עם השלמת רכישת מניות הבנק על ידי מנורה ביטוח ,מוזג הבנק לתוך מנורה ביטוח במיזוג סטטוטורי
בהתאם להוראות סעיף 103ג לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א  1961 -ועל פי צו בית המשפט
בהתאם לסעיפים  350ו 351 -לחוק החברות ,התשנ"ט  ,1999 -אשר ניתן ביום  15ביוני 2011 ,לבקשת מנורה
ביטוח והבנק ,באופן שמנורה ביטוח מהווה החברה הקולטת והבנק מהווה את חברת היעד .בנוסף התקבל
אישור רשות המסים )רולינג( בדבר מיזוג הבנק לצורכי מס החל מיום  1באפריל.2011 ,
מאחר ורכישת הנכסים ,נטו אינה מהווה רכישת עסק ,הקצתה מנורה ביטוח את עלות הרכישה בהתאם
לשוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות אשר זוהו בעסקה.
עלות הרכישה הוקצתה ,בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ,לנכסים
ולהתחייבויות המזוהים כמפורט להלן:

אלפי ש"ח
32,477
166
26,241
)(2,721
)(21,827

נכסי מסים נדחים
חייבים ויתרות חובה
השקעות פיננסיות אחרות
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות

34,336
מזומנים אשר שימשו לרכישה
מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה
תמורת הרכישה בניכוי הפיקדון להבטחת גביית האשראי

241,556
275,892
34,336

בתקופת הדוח רשמה מנורה ביטוח הכנסות מסים בסך של כ 53,561 -אלפי ש"ח ,בגין ההפרש בין נכס המס
הנדחה שחושב בהתאם ליתרת ההפסדים הצבורים בבנק לצורכי מס הכנסה בסך של כ 344 -מיליוני ש"ח
כפי שנקבעו ברולינג ,לבין נכס המס הנדחה כפי שנוצר בעסקה כאמור לעיל.
ההפסדים הצבורים מותרים להפחתה במנורה ביטוח בהתאם להוראות סעיף 103ח לפקודת מס הכנסה.
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נכסים בלתי מוחשיים
א.

ההרכב והתנועה:

תיקי
ביטוח

מוניטין

תיקי
לקוחות
וקשרי
סוכנים

מותגים
ושמות
מסחריים
אלפי ש"ח

תוכנות
מחשב

אחר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2011 ,

652,246

19,267

359,500

11,849

477,089

677

1,520,628

תוספות *(

-

1,000

-

-

127,201

-

128,201

צירופי עסקים

4,052

-

31,346

-

-

1,051

36,449

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

656,298

20,267

390,846

11,849

604,290

1,728

1,685,278

תוספות *(

-

854

-

-

150,370

-

151,224

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

656,298

21,121

390,846

11,849

754,660

1,728

1,836,502

הפחתה שנצברה והפסדים
מירידת ערך
יתרה ליום  1בינואר2011 ,

52,826

12,227

130,403

6,011

221,738

356

423,561

הפחתה שהוכרה במהלך השנה

-

3,268

25,104

1,916

71,989

-

102,277

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

52,826

15,495

155,507

7,927

293,727

356

525,838

הפחתה שהוכרה במהלך השנה

-

3,359

24,957

1,916

96,357

-

126,589

ירידת ערך

11,700

-

-

-

-

-

11,700

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

64,526

18,854

180,464

9,843

390,084

356

664,127

ערך בספרים ,נטו
ליום  31בדצמבר2012 ,

591,772

2,267

210,382

2,006

364,576

1,372

1,172,375

ליום  31בדצמבר2011 ,

603,472

4,772

235,339

3,922

310,563

1,372

1,159,440

)*(

תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי :בשנת  2012בסך  135,217אלפי
ש"ח ובשנת  2011בסך  99,819אלפי ש"ח.
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נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
ב.

ירידת ערך מוניטין
לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין ליחידות מניבות מזומנים הבאות:
.1
.2
.3
.4

תחום פנסיה נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.
ביטוח כללי.
קרנות הנאמנות אינו מיוחס למגזר פעילות.
גמל נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.

להלן היתרה בדוחות הכספיים של המוניטין ,שהוקצה לכל אחד מהמגזרים הבאים:
 31בדצמבר
2011

2012
אלפי ש"ח
יחידה מניבת מזומנים:
תחום הפנסיה
מגזר ביטוח כללי
פעילות קרנות נאמנות
ניהול קופות גמל
סה"כ מוניטין שהוכר בצירופי עסקים
אחר

)(1
)(2
)(3
)(4
)( 5

384,929
29,130
143,801
24,241
582,101
9,671

384,929
29,130
155,501
24,241
593,801
9,671

591,772

603,472

לצורך בחינת ירידת ערך של המוניטין יש לבחון את ערך היחידה המניבה מזומנים הקטנה ביותר
בתוך המגזר ,שאליה יוחס המוניטין בהשוואה לסכום בר ההשבה שלה .אם הסכום בר ההשבה של
היחידה עולה על הערך בדוחות הכספיים של היחידה ,היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי
פגומים בערכם .אם הערך בדוחות הכספיים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה ,החברה
מכירה בהפסד מירידת ערך.
(1

הסכום בר ההשבה של תחום הפנסיה המהווה חלק ממגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
נקבע על בסיס עקרונות חישוב הערך הגלום ) .(Embedded Valueבהתבסס על חישוב זה,
להערכת הקבוצה אין צורך להפחית את ערך המוניטין בגין מבטחים פנסיה.

(2

הסכום בר ההשבה של שומרה ביטוח כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי ביטוח
כללי ,נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים למשך 10
שנים.
ההנחות שנלקחו לצורך בחינת ברות ההשבה הינן שמרניות ביחס לעסקי שומרה ביטוח.
ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש הינן:
שיעור ריבית ההיוון .10% -
שיעור התשואה הריאלית על ההשקעות ) 2% -הנחת אינפלציה שנתית של .(3%
שיעור גידול בהכנסות .0% -
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מדמי ביטוח .10% -
שיעור תביעות בענפי רכוש.75% -
מאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס בדוחות הכספיים ולאור
ההנחות השמרניות שנלקחו כאמור ,להערכת החברה כל שינוי סביר בהנחות המפתח
ששימשו בחישוב שווי השימוש לא יגרמו לערך בדוחות הכספיים להיות נמוך מסכום בר
ההשבה.
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נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
ב.

ירידת ערך מוניטין )המשך(
(3

כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים המנוהלים ליום  30ביוני 2012 ,על ידי מנורה מבטחים
קרנות נאמנות בע"מ )להלן – מנורה קרנות נאמנות( ,חברה נכדה של החברה ,קטנו ההכנסות
מדמי ניהול ,וזאת על אף גידול בהיקף הנכסים המנוהל עד לאותו מועד.
בשל האמור לעיל ,פנתה מנורה קרנות נאמנות למעריך שווי חיצוני בלתי תלוי לצורך בחינת
הסכום בר ההשבה של המוניטין שנוצר בעת רכישת פעילות קרנות הנאמנות ,תוך חישוב
השווי ההוגן של פעילות היחידה ,וכל זאת ליום  30ביוני.2012 ,
בהתאם לממצאי הבחינה של מעריך השווי ,השווי ההוגן המיוחס למוניטין של פעילות קרנות
הנאמנות נמוך מערכה של פעילות זו בספרי מנורה קרנות נאמנות נכון ליום  30ביוני2012 ,
ולפיכך נרשמה הפחתה בגין ירידת ערך המוניטין בסך של כ 12 -מיליוני ש"ח נכון למועד זה.
מנורה קרנות נאמנות ביצעה הערכת שווי נוספת ליום  31בדצמבר 2012 ,באמצעות מעריך
שווי בלתי תלוי ,ולא נמצא צורך בביצוע הפחתה נוספת של המוניטין.
הסכום בר ההשבה של המוניטין נקבע על בסיס מודל השווי ההוגן ,המחושב לפי אומדן
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס .בהתבסס על מודל  WACCופרמטרים נוספים
כגון פרמיית השוק ,שיעור ההיוון לאחר מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו  .12%תחזיות
תזרימי המזומנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע בשיעור של  ,3.5%שמהווה
את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף קרנות הנאמנות.

(4

הסכום בר ההשבה של פעילות קופות הגמל כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק ממגזר
חסכון ארוך טווח ,נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים .בחינת הסכום בר ההשבה בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני .
מאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס בדוחות הכספיים אין צורך
בביצוע הפחתה של המוניטין .
ההנחות העיקריות ששימשו בבחינת שווי השימוש הינן:
שיעור ריבית ההיוון לאחר מס . 12% -
שיעור הצמיחה הצפוי – .1%

(5

באור - :6

הסכום בר ההשבה של מוניטין אחר ,אשר נוצר בעת עלייה בשיעור ההחזקה של החברה
במנורה ביטוח ,מיוחס ליחידות מניבות המזומנים של מנורה ביטוח ,הכוללות את מגזר ביטוח
כללי ותחום ביטוח החיים.

הוצאות רכישה נדחות
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח :
ביטוח חיים

564,674

533,625

פנסיה

127,287

93,892

691,961

627,517

149,062
213,474

117,566
194,629

1,054,497

939,712

ביטוח בריאות
ביטוח כללי
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הוצאות רכישה נדחות )המשך(
ב.

התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובביטוח בריאות:
ביטוח
בריאות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

525,902

67,023

592,925

100,066

692,991

תוספות:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות

66,493
74,177

36,001
3,210

102,494
77,387

37,231
14,199

139,725
91,586

סה"כ תוספות

140,670

39,211

179,881

51,430

231,311

הפחתות:
הפחתה שוטפת
הפחתה בגין ביטולים

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
ביטוח
סה"כ
פנסיה
חיים
אלפי ש"ח

)(55,523
)(77,424

)(5,893
)(6,449

)(61,416
)(83,873

)(20,738
)(13,192

)(82,154
)(97,065

)(132,947

)(12,342

)(145,289

)(33,930

)(179,219

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

533,625

93,892

627,517

117,566

745,083

תוספות:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות

83,841
88,614

46,278
3,206

130,119
91,820

44,127
29,213

174,246
121,033

סה"כ תוספות

172,455

49,484

221,939

73,340

295,279

הפחתות:
הפחתה שוטפת
הפחתה בגין ביטולים
יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

)(58,354
)(83,052

)(7,760
)(8,329

)(66,114
)(91,381

)(26,950
)(14,894

)(93,064
)(106,275

)(141,406

)(16,089

)(157,495

)(41,844

)(199,339

564,674

127,287

691,961

149,062

841,023
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רכוש קבוע
הרכב ותנועה:
שנת 2012
קרקע *(
ובניני
משרדים

מחשבים
וציוד
היקפי

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
תוספות במשך השנה
העברה מנדל"ן להשקעה
גריעות במשך השנה

325,100
54,168
1,359
-

206,497
19,601
-

40,776
11,216
)(10,749

51,883
2,803
)(72

28,563
2,890
)(699

652,819
90,678
1,359
)(11,520

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

380,627

226,098

41,243

54,614

30,754

733,336

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

53,241
5,069
-

177,657
15,392
-

12,907
6,086
)(5,910

33,438
2,441
)(72

10,369
2,733
)(699

287,612
31,721
)(6,681

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

58,310

193,049

13,083

35,807

12,403

312,652

יתרת עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2012 ,

322,317

33,049

28,160

18,807

18,351

420,684

שנת 2011
קרקע *(
ובניני
משרדים

מחשבים
וציוד
היקפי

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
תוספות במשך השנה
צירוף עסקים
גריעות במשך השנה

157,479
167,621
-

190,611
15,942
91
)(147

38,649
10,999
)(8,872

49,282
2,681
95
)(175

25,258
3,328
14
)(37

461,279
200,571
200
)(9,231

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

325,100

206,497

40,776

51,883

28,563

652,819

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
תוספות במשך השנה

48,600
4,641

162,775
15,029

11,558
5,960

31,031
2,531

8,347
2,046

262,311
30,207

גריעות במשך השנה

-

)(147

)(4,611

)(124

)(24

)(4,906

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

53,241

177,657

12,907

33,438

10,369

287,612

יתרת עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2011 ,

271,859

28,840

27,869

18,445

18,194

365,207

)*(

הקרקע ובנייני המשרדים נמצאים בבעלות מלאה של הקבוצה.
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רכוש קבוע )המשך(
מבנה משרדים בהקמה
בחודש אוגוסט  2011חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת נכס מקרקעין ברמת גן ,הכולל זכויות בנייה
בהיקף של כ 35 -אלף מ"ר .עלות הרכישה הסתכמה לסך של כ 158,733 -אלפי ש"ח ,בתוספת עלויות נלוות
בסך של כ 7,684 -אלפי ש"ח .בכוונת מנורה ביטוח להקים מבנה משרדים ,בעיקר לשימוש עצמי ולשימוש
תאגידים נוספים בקבוצה .על פי אומדן ראשוני ,עלות הקמת המשרדים מוערכת בסך של כ 285 -מיליוני
ש"ח נוספים.

באור - :8

השקעות בחברות מוחזקות
חברות כלולות
א.

הרכב ההשקעה בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
מניות

42,914

18,490

הלוואות לזמן ארוך

91,791

75,013

חלק החברה ברווחים שנצברו ממועד הרכישה ,נטו

37,966

15,334

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

5,836

6,609

178,507

115,446

השקעות )עודף הפסדים על השקעות( בחברות כלולות מוצגות בדוח על המצב הכספי כדלהלן:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
187,079
)(8,572
178,507

נכס
התחייבות

120,613
)(5,167
115,446

הקבוצה העמידה לחברות הכלולות הלוואות המסתכמות לתאריך הדיווח בסך של  253,257אלפי ש"ח
)ליום  31בדצמבר 2011 ,בסך של  251,352אלפי ש"ח( ,המוצגות בסעיף השקעות פיננסיות אחרות
כנכסי חוב שאינם סחירים .לפרטים נוספים ראה באור  38א' להלן.
ב.

תמצית נתונים כספיים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,בהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

חלק הקבוצה בנכסים נטו של חברות
כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן:
נכסים
התחייבויות

792,283
)(613,776

664,181
)(548,735

נכסים ,נטו

178,507

115,446
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
חברות כלולות )המשך(
ב.

תמצית נתונים כספיים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,בהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה) :המשך(

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2010
2011
אלפי ש"ח

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות
בהתאם לשיעור ההחזקה בהן:

103,879
23,745

הכנסות
רווח
ג.

56,997
15,765

14,825
121

שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים
חברות כלולות של מנורה נדל"ן:

הערה
(1
(2
(3
(4
(5
(5
(5

Belltrend Menora Enterprises LTD
Yatelsis Development LTD
Yatelsis River Development LTD
Mxr Development LTD
Solangia LTD
Bruseco Holding LTD
Pellariway Holdings LTD

בהון המונפק ,ברווחים ובזכויות הצבעה
ליום  31בדצמבר
2011
2012
באחוזים
50.0
60.0
60.0
50.0
42.0
42.0
42.0

50.0
60.0
60.0
50.0
42.0
42.0
42.0

לבעלי המניות האחרים ב Belltrend ,Yatelsis Development ,Yatelsis River-ו , MXR -זכויות הכרעה
בהחלטות מהותיות לפעילות החברות כגון :זכויות וטו על כניסה לפרוייקטים חדשים ,מינוי מנהלים
וקביעת תנאי עבודתם ,אישור התקציב השוטף וכיוצ"ב .לאור הנסיבות שתוארו לעיל ,נמנע ממנורה
נדל"ן יישום השליטה בפועל ב Belltrend ,Yatelsis Development ,Yatelsis River-וב ,MXR -ובשל כך
הוצגו ההשקעות בחברות הנ"ל בדוחותיה הכספיים של מנורה נדל"ן על פי שיטת השווי המאזני.
(1

) Belltrend Menora Enterprises LTDלהלן  -בלטרנד( התאגדה בקפריסין בשנת  .2005בבעלות
בלטרנד ,בשיתוף עם משקיעים נוספים ,נדל"ן מניב בעיר קלן בגרמניה.
בתקופת הדוח רשמה מנורה נדל"ן הפסד בסך של כ 6.6 -מיליוני ש"ח ,בגין הפחתת יתרת
ההלוואה שנתנה לבלטרנד ,זאת עקב אי הוודאות הקיימת לגבי תנאי מימון מחדש שנטלו
חברות בנות של בלטרנד לצורך רכישת הנכס בקלן ,אשר מועד פרעונן יחול בחודש יולי ,2013
ואשר עלולים להשפיע לרעה על יכולתה של בלטרנד לפרוע את ההלוואה שנטלה מהחברה.
הנהלות החברות הבנות של בלטרנד נמצאות במגעים שוטפים עם הנאמן מטעם המלווה
לצורך שינוי תנאי פרעון ההלוואות .למועד הדיווח ,לא קיימת במנורה נדל"ן חשיפה בגין
ההשקעה בבלטרנד.

(2

) Yatelsis Development LTDלהלן  -יטלסיס( התאגדה בקפריסין בשנת  .2007בחודש אוקטובר
 2007רכשה יטלסיס ביחד עם משקיעים נוספים מקרקעין בעיר סנט פטרסבורג ברוסיה בשטח
של כ 35,500-מ"ר לשימוש תעשיה ,מחסנים ומשרדים .בשנת הדוח עסקה יטלסיס בתכנון
פרוייקט מגורים בהיקף של כ 100 -אלף מ"ר.
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
חברות כלולות )המשך(
ג.

פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים )המשך(
חברות כלולות של מנורה נדל"ן) :המשך(
(3

בחודש יוני  2008רכשה ) Yatelsis River Development LTDלהלן  -יטלסיס נהר( ,מניות
בחברה רוסית שבבעלותה קרקע בהיקף של כ 43 -דונם בסנט פטרסבורג ברוסיה ,וזאת
בחלקים שווים עם חברה המאוגדת ונסחרת בפולין .בכוונת הצדדים ליזום פרוייקט לפיתוח
של הקרקע הנרכשת הממוקמת במרכז סנט פטרסבורג ולהקים באתר מבני משרדים בשטח
של כ 100 -אלף מ"ר .מימון פרוייקט הבנייה צפוי להתבצע באמצעות הלוואות "ליווי בניה"
מבנקים זרים.

(4

) MXR Development Ltdלהלן  (MXR -התאגדה בקפריסין בשנת  MXR .2007מספקת שירותי
ניהול לנכסים שנרכשו על ידי יטלסיס ויטלסיס נהר כאמור בסעיפים  2,3לעיל ובנוסף עוסקת
בפעילות ייזום.

(5

בחודש מאי  ,2010חתמה מנורה נדל"ן על הסכם לרכישת  42%ממניות ) Solangia Ltdלהלן
 סולנגיה( Bruseco Holding LTD ,ו ,Pellariway Holdings LTD -חברות קפריסאיותהעוסקות בהקמת מיזמים סולאריים באירופה .בהתאם להסכם ההשקעה ,הועמדה לטובת
הרחבת פעילות סולנגיה ,המרכזת את עיקר הפעילות ,מסגרת הלוואות בעלים ראשונית
בהיקף של כ 20 -מיליון יורו ,מהם  11מיליון יורו אשר הועמדו על ידי מנורה נדל"ן .נכון
לתאריך הדיווח מחזיקה סולנגיה בשדות סולאריים אשר היקף פעילותם הכולל עומד על 25
מגה ואט.

חברות כלולות של מנורה ביטוח:

הערה
Surrey Street Limited Partnership
Sienna Bay Finance LP
Treybrooke Equity LP
Landmark at Maple Glen LP
Jurnal Square LLC Gaia
Sunshen Properties LP
Boulder Texas Holdings LLC
Baltimore Portfolio Finance LP
MM Peachtree Holdings LP
120 Wall Holdings LLC
Holdings SARL RI Menora German
Wichford VBG Holding SARL

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12

בהון המונפק ,ברווחים ובזכויות הצבעה
ליום  31בדצמבר
2011
2012
באחוזים
28.1
28.1
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
38.3
38.3
34.1
34.1
30.1
30.1
23.2
23.2
37.3
20.1
38.0
29.0

שיעורי ההחזקה המפורטים בטבלה שלעיל מתייחסים להחזקות מנורה ביטוח הן באמצעות תיק
ההשקעה של הנוסטרו והן באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה .ההשקעות אשר
בוצעו באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו
בהתאם לשוויין ההוגן.
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
חברות כלולות )המשך(
ג.

פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים )המשך(
חברות כלולות של מנורה ביטוח) :המשך(
(1

בחודש דצמבר  2009רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה ,המנוהלת
על ידי חברת הבת מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,באמצעות חברות ייעודיות בחו"ל48% ,
מזכויות בשותפות שבבעלותה בניין משרדים באנגליה ,המושכר לתקופה של  20שנה לAviva -
 .Central Services UK Ltdשיעור החזקת מנורה ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו
.7.95%

(2

בחודש יוני  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה ביטוח
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(3

בחודש מאי  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בצפון קרוליינה ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה ביטוח
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(4

בחודש מאי  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה ביטוח
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(5

בחודש אוגוסט  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה48.2% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו ג'רזי ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה
ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .18.3%

(6

בחודש אוגוסט  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה44% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה מבנה מסחרי בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה
ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .14.1%

(7

בחודש ספטמבר  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה40% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בטקסס ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה
ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .10.1%

(8

בחודש יולי  2011רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 33.1% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורים במרילנד ,ארה"ב .שיעור החזקת מנורה
ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .10%

(9

בחודש ינואר  2012רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה47.2% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה חוות שרתים באטלנטה ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .14.5%

(10

בחודש ספטמבר  2012רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה30% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו יורק ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .7%

(11

בחודש יוני  2012רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה שלושה מרכזים מסחריים בבוואריה ,גרמניה .שיעור החזקת החברה
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .12.5%

(12

בחודש אוקטובר  2012רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה49% ,
מזכויות בשותפות אשר בבעלותה ארבעה מבני משרדים בערים מרכזיות בגרמניה .שיעור
החזקת החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .9.6%
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :8

השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
חברות כלולות )המשך(
ד.

סכום הדיבידנד שהתקבל מחברות כלולות בשנת הדוח עמד על סך  1,113אלפי ש"ח )אשתקד 3,049
אלפי ש"ח(.

חברות מאוחדות
ה.

פרטים בדבר חברות מאוחדות של החברה
ליום  31בדצמבר2012 ,
מניות
מניות
המקנות המקנות
זכויות
זכויות
לרווחים
הצבעה
שיעור ההחזקה
חברות המאוחדות על-ידי החברה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ  -חברה
מנהלת
מנורה מבטחים פיננסים בע"מ
מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ
מנורה מבטחים משלמת בע"מ
דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע"מ *(

היקף השקעה
מדינת
התאגדות

במניות

בהלוואות
באלפי ש"ח

בשטרי
הון

100.00%

100.00%

ישראל

1,658,092

-

266,912

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

671,694
44,201
2,086
)(1,316
1,278

196,131
220,153
1,359
-

10,629
-

ליום  31בדצמבר2011 ,
מניות
מניות
המקנות המקנות
זכויות
זכויות
לרווחים
הצבעה
שיעור ההחזקה

היקף השקעה
מדינת
התאגדות

במניות

בהלוואות
באלפי ש"ח

בשטרי
הון

חברות המאוחדות על-ידי החברה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מנורה מבטחים פיננסים בע"מ
מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ
מנורה מבטחים משלמת בע"מ
דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע"מ *(

*(
ו.

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

1,925,964
35,881
8,453
)(1,250
1,237

182,604
224,506
1,299
-

263,379
10,470
-

חברה לא פעילה.

סכום הדיבידנד שהתקבל בשנת הדוח מחברות מאוחדות עמד על סך  654,494אלפי ש"ח )בשנת
 100,027 - 2011אלפי ש"ח(.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :9

נדל"ן להשקעה
א.

תנועה:
2012

2011
אלפי ש"ח

187,610

יתרה ליום  1בינואר

173,409

תוספות במשך השנה
48

רכישות ותוספות לנכסים קיימים

20

גריעות במהלך השנה

ב.

מימושים

1,436

2,625

העברה לרכוש קבוע

1,359

-

סה"כ גריעות

2,795

2,625

התאמת שווי הוגן

9,934

16,806

יתרה ליום  31בדצמבר

194,797

187,610

נדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי
חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג
הנדל"ן שהוערך .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן
דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות הקבוצה ,וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים מהנכס .באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם.
בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון של .8.5% - 9%
הנדל"ן להשקעה כולל קרקע פנויה ,נדל"ן המושכר לעסקים ודירות המושכרות למגורים.

ג.

באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל"ן להשקעה ,ראה באור  39ד'.

ד.

לאחר תאריך הדיווח ,ביום  12בפברואר ,2013 ,חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת  10%מקניון
רננים ומקניון סביונים ,מתוכם  3.33%נרכשו באמצעות חברה מאוחדת ו 6.67% -מכספי תיק ביטוח
החיים תלויי התשואה )קרן הפנסיה מבטחים רכשה  30%נוספים( .סכום הרכישה הכולל הצפוי הינו
כ 102 -מיליוני ש"ח .נכון למועד פרסום הדוח ,טרם נסגרה העיסקה.

ה.

פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל"ן להשקעה:
מועדי סיום
תקופת
החכירה
)בשנים(
54

בבעלות
בחכירה מהוונת
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 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
194,373
424

187,266
344

194,797

187,610

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :10

חייבים ויתרות חובה
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ב.

הכנסות לקבל
מוסדות ורשויות ממשלתיות
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
חברות ביטוח ותווכני ביטוח
סוכני ביטוח
אחרים
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

2,590
4,944
30,156
1,102
38,165
47,386
21,778
)(37,119

1,338
31,141
8,141
28,661
55,788
61,286
)(35,141

סה"כ חייבים ויתרות חובה

109,002

151,214

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
2011

2012
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
שינוי בהפרשה

35,141
1,978

46,970
)(11,829

יתרה ליום  31בדצמבר

37,119

35,141
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :11

פרמיות לגבייה
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ב.

פרמיות לגבייה *(
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

585,294
)(12,232

558,923
)(11,321

סה"כ פרמיות לגבייה

573,062

547,602

*( כולל המחאות לגבייה והוראות קבע

419,644

402,683

גיול:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ג.

פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם
ללא פיגור
בפיגור :
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים

414,754

398,649

64,791
54,081
14,515

57,886
46,057
23,541

סה"כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם

548,141

526,133

פרמיות לגבייה שערכן נפגם

24,921

21,469

סה"כ פרמיות לגבייה

573,062

547,602

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה:
2012

2011
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר

11,321

9,433

שינוי בהפרשה

911

1,888

יתרה ליום  31בדצמבר

12,232

11,321
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באור - :12

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
א.

להלן פירוט הנכסים:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים *(
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

4,408,305
3,466,745
3,131,177
2,069,419

4,001,963
3,082,928
2,682,486
1,698,864

סך הכל השקעות פיננסיות

13,075,646

11,466,241

מזומנים ושווי מזומנים

619,096

535,315

אחר

77,840

123,196

סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

13,772,582

12,124,752

*( כולל נכסי חוב שאינם סחירים שנמדדו לפי עלות מופחתת )ראה
באור )2ז())(4א((

499,840

482,473

לעניין החשיפה בגין נכסים עבור חוזים תלויי תשואה ראה באור  (6)37בדבר ניהול סיכונים.
ב.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו באופן
הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים,
שאינם כלולים ברמה  1לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
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באור - :12

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
ב.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(

רמה 1

סה"כ

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

4,406,530
3,032,404
1,090,690

1,775
2,926,059
45,265

40,846
98,773
933,464

4,408,305
2,966,905
3,131,177
2,069,419

סה"כ

8,529,624

2,973,099

1,073,083

12,575,806

רמה 1

ג.

ליום  31בדצמבר2012 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

4,001,963
2,553,690
873,552

2,574,111
19,325

26,344
128,796
805,987

4,001,963
2,600,455
2,682,486
1,698,864

סה"כ

7,429,205

2,593,436

961,127

10,983,768

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 3
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אלפי ש"ח
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות אל רמה 3
העברות מתוך רמה 3

26,344
)(2,995
)(11,211
41,087
)(12,379

128,796
)(7,350
)(1,810
245
)(21,108

805,987
44,829
231,564
)(148,916
-

961,127
34,484
231,564
)(150,726
)(11,211
41,332
)(33,487

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

40,846

98,773

933,464

1,073,083

סך הרווחים )הפסדים( לתקופה
שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים
המוחזקים נכון ליום
 31בדצמבר2012 ,

)(6,300
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)(5,364

76,173

64,509
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באור - :12

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
ג.

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ) 3המשך(
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אלפי ש"ח
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות אל רמה 3
העברות מתוך רמה 3
יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,
סך הרווחים )הפסדים( לתקופה
שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים
המוחזקים נכון ליום
 31בדצמבר2011 ,

88,247
)(19,574
)(56,652
38,071
)(23,748

124,854
25,395
716
)(22,169
-

554,266
31,467
328,960
)(40,523
)(68,183
-

767,367
37,288
329,676
)(62,692
)(124,835
38,071
)(23,748

26,344

128,796

805,987

961,127

)(11,907
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39,940

71,533
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באור - :13

השקעות פיננסיות אחרות
א.

ההרכב
ליום  31בדצמבר2012 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

ב
ג
ה
ו

סה"כ

נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

705,424
37,396
233,351

3,613,137
228,509
345,446

10,140,388
-

4,318,561
10,140,388
265,905
578,797

976,171

4,187,092

10,140,388

15,303,651

ליום  31בדצמבר2011 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

ב
ג
ה
ו

סה"כ
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נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

959,998
41,384
337,377

3,194,823
239,708
187,041

9,758,210
-

4,154,821
9,758,210
281,092
524,418

1,338,759

3,621,572

9,758,210

14,718,541

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :13

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב.

נכסי חוב סחירים
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

390,124
1,764,553

594,953
1,523,517

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

2,154,677

2,118,470

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

304,417
1,848,584

357,991
1,671,306

סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

2,153,001

2,029,297

נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

10,883

7,054

4,318,561

4,154,821

57,524

83,509

סך הכל נכסי חוב סחירים
ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ג.

נכסי חוב שאינם סחירים
ליום  31בדצמבר2012 ,
שווי הוגן *(
ערך בספרים
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח ח"ץ ופקדונות חשכ"ל

6,406,946

8,093,461

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

3,733,216

ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

226

226

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

10,140,388

12,182,306

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

114,626

4,088,619

ליום  31בדצמבר2011 ,
שווי הוגן *(
ערך בספרים
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח ח"ץ ופקדונות חשכ"ל

6,300,858

7,571,166

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

3,457,352

3,461,702

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

9,758,210

11,032,868

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

102,997

*( לעניין שיעורי הריבית ששימשו לקביעת השווי ההוגן ,ראה סעיף ז' להלן.
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ד.

פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אחוזים
נכסי חוב סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

2.81
2.74
4.77

נכסי חוב שאינם סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

5.12
3.36
4.61
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4.15
4.52
8.45

4.95
3.19
5.33

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :13

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ה.

מניות
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ו.

סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה

36,978

40,840

זמינות למכירה

213,189

229,629

סך הכל מניות סחירות

250,167

270,469

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה

418

544

זמינות למכירה

15,320

10,079

סך הכל מניות שאינן סחירות

15,738

10,623

סך הכל מניות

265,905

281,092

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

58,390

72,331

אחרות
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

101,826
218,598
426

216,404
69,315
443

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

320,850

286,162

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

108,030
126,848
23,069

110,516
117,726
10,014

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

257,947

238,256

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

578,797

524,418

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

26,916

27,615

השקעות פיננסיות המסווגות לאחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות
בקרנות נאמנות ,קרנות השקעה ,נגזרים פיננסים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
לעניין התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה ,ראה באור  39ה' ) (2להלן.
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באור - :13

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ו.

אחרות )המשך(
*(

להלן סכום החשיפה ,נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות
שנעשו לתאריך הדוח הכספי:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ז.

מניות
מטבע חוץ
ריבית

2
)(545,953
)(145,728

31
)(57,223
-

מדד מניות

21,288

-

שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב
פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן שלהם ניתן לצרכי באור בלבד ,נקבעים
באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם .שיעורי ההיוון מתבססים בעיקרם על
התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרניות ,כפי שנמדדו בבורסה
לני"ע בתל אביב.
ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז ,שפורסם על
ידי משרד האוצר ,להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושיעורי ריבית לגופים מוסדיים .החל
מיום  20במרס ,2011 ,מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושיעורי ריבית היוון לגופים
מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים )להלן  -מודל מרווח הוגן( .מאותו מועד הפסיקה קבוצת
שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים .מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג
האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב
וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי
עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר והמעבר למודל מרווח הוגן ייושם כשינוי אומדן .אין השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש לראשונה ביום המעבר.
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת מרווח הוגן
פורסם מכרז חדש .ביום  15באוקטובר 2012 ,הודיע משרד האוצר שקבוצת "שערי ריבית" זכתה
במכרז האמור .הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ושיעורי ריבית
להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב לא סחירים .בשלב זה אין ביכולת הקבוצה להעריך את
השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה
כאמור.
בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר תמשיך מרווח הוגן בע"מ לספק שירותים אלו עד ליום 30
באפריל 2013 ,והמעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי שערי ריבית בע"מ יהיה ביום ה 22-באפריל,
 2013כאשר הציטוטים שתספק מרווח הוגן בע"מ החל מאותו יום ישמשו לצורכי בדיקות ובקרה.
להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
באחוזים
עבור נכסי חוב שאינם סחירים
בארץ לפי דירוג *(:
 AAומעלה
 BBBעד +A
נמוך מBBB -
לא מדורג
*(

0.9
3.6
39.8
10.8

1.9
6.3
13.5
14.1

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות"" ,מדרוג" ודירוג פנימי .נתוני
חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל
הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A
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באור - :13

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ח.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו באופן
הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם
כלולים ברמה  1לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ,פרמיות לגביה ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים
שוטפים ,תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

רמה 1

ליום  31בדצמבר2012 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

4,312,620
250,167
320,850

5,941
22,635

15,738
235,312

4,318,561
265,905
578,797

סה"כ

4,883,637

28,576

251,050

5,163,263

רמה 1

ליום  31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

4,154,821
268,263
286,161

10,014

12,829
228,243

4,154,821
281,092
524,418

סה"כ

4,709,245

10,014

241,072

4,960,331
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ח.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(
התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 3
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
סה"כ
אחרות
מניות
יתרה ליום  1בינואר2012 ,

12,829

228,243

241,072

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח כולל
אחר
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות מתוך רמה 3

)(81

10,682

10,601

1,391
3,901
)(87
)(9
)(2,206

)(3,084
41,571
)(13,184
)(28,916
-

)(1,693
45,472
)(13,271
)(28,925
)(2,206

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

15,738

235,312

251,050

סך הרווחים לתקופה שנכללו
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים
נכון ליום  31בדצמבר2012 ,

51

8,421

8,472

מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
סה"כ
אחרות
מניות
יתרה ליום  1בינואר2011 ,

11,272

174,106

185,378

סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד
סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

)(240
2,178
)(381
-

)(16,859
11,320
75,926
)(2,977
)(13,273

)(17,099
13,498
75,926
)(3,358
)(13,273

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

12,829

228,243

241,072

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים
נכון ליום  31בדצמבר2011 ,

2,294

81

)(16,469

)(14,175

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :14מזומנים ושווי מזומנים
א.

עבור חוזים תלויי תשואה:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
266,387
352,709
619,096

מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים

120,138
415,177
535,315

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית
בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין  1.75%ל) 1.83% -אשתקד  -בין  2.29%ל.(2.54% -
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של ) 2.1%אשתקד .(2.91% -
באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר ,ראה באור )(2)37ה'(.
ב.

אחרים:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית:
בש"ח
בדולר
במט"ח אחר

227,277
27,520
18,194

121,748
41,924
7,634

272,991

171,306

פקדונות לזמן קצר  -בש"ח

122,699

130,288

מזומנים ושווי מזומנים

395,690

301,594

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית
בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין  1.75%ל) 1.83% -אשתקד  -בין  2.29%ל.(2.54% -
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של ) 2.1%אשתקד .(2.91% -
באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר ,ראה באור )(2)37ה'(.
באור - :15

הון ודרישות הון
א.

הרכב הון המניות
לימים  31בדצמבר 2012 ,ו2011 -
מונפק ונפרע
רשום
מספר מניות )באלפים(
מניות רגילות בנות
 1ש"ח ע.נ .כ"א

88,000
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הון ודרישות הון )המשך(
ב.

ג.

זכויות הנלוות למניות
.1

זכויות הצבעה באסיפה הכללית ,זכות לדיבידנד ,זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי
הדירקטורים בחברה.

.2

סחירות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

דיבידנד
בשנים  2011 ,2010ו 2012 -לא חולק דיבידנד.

ד.

קרנות הון אחרות
ההרכב לימים  31בדצמבר 2012 ,ו -2011 -מיוחס לבעלי מניות החברה:
אלפי ש"ח
7,036

קרן הערכה מחדש בגין שיערוך מקרקעין
הטבת מס בגין הענקת מניות למנכ"ל החברה )לשעבר-
מנכ"ל מנורה ביטוח(

5,961

עסקה עם בעל שליטה

696
13,693

קרן הערכה מחדש מקרקעין
קרן הערכה מחדש משמשת לרישום התאמות בשווי ההוגן )בניכוי השפעת המס( של רכוש קבוע
וירידות ערך עד למידה שהן מתייחסות לעליית ערך שנרשמה בגין אותו נכס בקרנות הון.
קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
קרן ההון מתייחסת לעסקה שבוצעה בין חברות מאוחדות של החברה .ההפרש בין השווי ההוגן לבין
התמורה שנקבעה בעסקה נזקף לקרן ההון.
ה.

זכויות שאינן מקנות שליטה
הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
10,001

החלק בשווי המאזני
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הון ודרישות הון )המשך(
ו.

ניהול ודרישות הון
.1

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת הקבוצה להמשיך את
פעילותה על מנת שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה ,וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית
עתידית .מנורה ביטוח ושומרה ביטוח כפופות לדרישות הון הנקבעות על-ידי המפקח.
כחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה  ,Solvency IIנדרשת מנורה ביטוח לבצע תהליך הערכה
עצמית של הסיכונים להם היא חשופה ולקבוע הון אשר לדעת מנורה ביטוח יהווה כרית
ביטחון לסיכונים אלו )ראה גם סעיף  5להלן( .בתקופת הדוח ,הגדירה מנורה ביטוח כהון
עצמי נדרש )"הון יעד"( את דרישת ההון כפי שנדרשה על ידי הדירקטיבה והוגשה למפקח
בינואר  ,2013ובלבד שלא יפחת מתקנות ההון העצמי .מובהר כי אין מדובר בהון מחייב ,אלא
בהון יעד שמנורה ביטוח תשאף לשמור עליו ,וכי אין ודאות כי מנורה ביטוח תעמוד בהון יעד
זה בכל נקודת זמן.
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן  -מבטחים פנסיה( ,מנורה מבטחים גמל בע"מ ומנורה
מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ מחויבות לעמוד בתקנות הפיקוח על
שירותים פיננסים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן
פנסיה( ,התשע"ב 2012-ותקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס' ,(2
התשע"ב ,2012-ראה סעיף  9להלן.
מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ מחויבת לעמוד בתקנות השקעות משותפות בנאמנות
)הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות(,
התשנ"ו.1995-
מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע"מ מחויבת לעמוד בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )הון עצמי וביטוח() ,תיקון( ,התש"ס.2000-
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הון ודרישות הון )המשך(
ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של מנורה ביטוח ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות
ההון והנחיות המפקח:
מנורה ביטוח
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(1

2,107,478

2,637,959

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

1,648,420

1,916,293

הון ראשוני מורכב )ב(
סך הכל הון ראשוני
הון משני מורכב )ג(

266,912
1,915,332
201,654

263,379
2,179,672
199,065

הון משני נחות )ד(

407,682

509,358

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

2,524,668

2,888,095

עודף )*(

417,190

250,136

פעולה הונית לאחר תאריך הדיווח:

)א(1

)*(

השקעה בחברת ביטוח מאוחדת שחולקה כדיבידנד בעין בניכוי
דרישת ההון בגין השקעה זו )ראה סעיף (13

)(89,822

עודף בהתחשב בדיבידנד שחולק

327,368

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם
להוראות המפקח ,ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה
)ראה סעיף (9
הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי
פעילות בביטוח סיעודי
סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות אישפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
השקעה בחברת ביטוח ובחברה מנהלת )ראה סעיף (10
נכסי השקעה ונכסים אחרים
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים

283,625
7,712
141,358
681,895
3,822
36,165
262,904
392,368
136,706
138,813

280,670
7,036
141,358
608,661
3,537
43,950
855,873
392,125
130,040
138,082

ערבויות
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

22,110
2,107,478

36,627
2,637,959

18,317

19,388

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח
כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.
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באור - :15

הון ודרישות הון )המשך(
ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של מנורה ביטוח ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות
ההון והנחיות המפקח) :המשך(
שומרה ביטוח
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
230,449

204,933

284,428

203,667

הון משני נחות )ד(

35,843

36,726

סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

320,271

240,393

89,822

35,460

16,689

12,576

הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(2
הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

עודף )*(
סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם
להוראות המפקח ,ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה
)ראה סעיף (9
)א(2

)*(

הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי

138,080

126,837

נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
נכסי השקעה ונכסים אחרים
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

1,586
49,448
15,961
25,374
230,449

1,463
38,893
15,087
22,653
204,933

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח
כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.
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באור - :15

הון ודרישות הון )המשך(
ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

.3

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של מנורה ביטוח ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות
ההון והנחיות המפקח) .המשך(
)ב(

לפרטים בדבר הון ראשוני מורכב שהנפיקה מנורה ביטוח לחברה ,ראה באור  25ד' )(2
להלן.

)ג(

לפרטים בדבר הנפקת כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני מורכב במנורה
ביטוח ,ראה באור  25ה' ).(5

)ד(

כולל שטרי הון בשומרה ביטוח שהונפקו למנורה ביטוח וכתבי התחייבות נדחים
במנורה ביטוח ,אשר הונפקו עד ליום  31בדצמבר 2009 ,ומהווים הון משני נחות.

הרכב ההון של מבטח
חוזר המפקח ,מחודש אוגוסט  ,2011קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח ,וכן
מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים ,כדלהלן:
(1

הון ראשוני  -כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(,
שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות ומכשירי הון ראשוני מורכב .מכשירי
ההון הראשוני המורכב כוללים מכשירים פיננסים שהינם זמינים לספוג את הפסדי
המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל
התחייבויות המבטח ובנסיבות מסויימות )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש( קרן
המכשיר תמחק או תומר למניות רגילות .מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה
יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות המאוחרות ביותר או  49שנים ,כמוקדם
שביניהם ,אך לא קודם לתום  10שנים ממועד ההנפקה.

(2

הון משני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני
הון ראשוני .מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה
המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת
שנתיים ,או  20שנים כמוקדם שביניהם ,אך לא קודם לתום  8שנים ממועד ההנפקה.

(3

הון שלישוני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני
הון ראשוני )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני(.
מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום  5שנים מיום
הנפקתו.

לעניין זה ,התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה ,ללא חלק
ההתחייבויות המגובה במלואו באג"ח ח"ץ ובניכוי חלקם של מבטחי משנה.
ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים השונים
בשיעורים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ 60%-מסך
ההון העצמי של המבטח.
שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ-
 70%מסך ההון הראשוני.
שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על  20%מסך ההון הראשוני.
שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון השלישוני לא יעלה על  15%מסך
ההון העצמי של מבטח.

החוזר כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  30בספטמבר,
 2011ועד למועד יישומה של הדירקטיבה ,כהגדרתה בסעיף  5להלן ,בישראל במועד עליו יודיע
המפקח לפיה הוראות החוזר יכנסו לתוקף בהדרגה.
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הון ודרישות הון )המשך(
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.3

הרכב ההון של מבטח )המשך(
כמו כן נקבע בהוראת השעה כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים ב"הון משני נחות"
לא יעלה על  50%מההון הבסיסי .הון משני נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים:
)(1

כתבי התחייבות נדחים ,בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות,
שהונפקו לתקופה של  5שנים לפחות ,ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר
תאריך הדוח ,ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה;

)(2

כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד המחירים לצרכן
לכל היותר ,אך אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר
תאריך הדוח.

בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.

.4

הון משני נחות אשר הונפק עד ליום  31בדצמבר 2009 ,יוכר עד למועד פרעונו הסופי
בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה.
הון משני נחות אשר הונפק מיום  1בינואר 2010 ,ואילך לא יוכר עם יישומה של
הדירקטיבה בישראל או מיום  31בינואר  ,2013לפי המוקדם.
מכשירי הון ראשוני מורכב ,משני מורכב ושלישוני מורכב אשר הונפקו מיום  1בינואר,
 2010ואילך ואשר אושרו על-ידי המפקח ,יוכרו עד למועד פירעונם הסופי בתנאים בהם
הונפקו ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים.
מכשירי הון ראשוני מורכב ,משני מורכב ושלישוני מורכב ,אשר יונפקו ממועד תחילתו
של החוזר בתנאים הקבועים בו ,יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל
עד למועד פרעונם.

בחודש מרס  2010פורסם מכתב הבהרה שענינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על ידי
מבטח )להלן  -ההבהרה(.
בהתאם להבהרה חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת
דיבידנד ,החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת  ,2009בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט
בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים  2011ו ,2012-תוכנית שרות חוב מעודכנת
ומאושרת בידי דירקטוריון חברת ההחזקות המחזיקה בחברת הביטוח ,תוכנית פעולה
אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון
חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד.
יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה ,לאחר חלוקת הדיבידנד,
גבוה מ 110%-מהסכום הנדרש בהבהרה ,תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת
אישורו מראש של המפקח ,ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים
טרם חלוקת הדיבידנד.
בחודש דצמבר  2011פרסם המפקח מכתב )להלן  -ההבהרה השניה( המאריך את תוקף
ההגבלה על חלוקת דיבידנד ,כולל את הקריטריונים המוזכרים בהבהרה בתוספת דרישה
לאישור תוכנית שרות החוב גם על ידי דירקטוריון חברת הביטוח וכן דרישה לפיה לאחר
אישור המפקח יעמוד היחס המינימלי שבין ההון העצמי הקיים לאחר חלוקת דיבידנד לבין
הסכום הנדרש על שיעור של  .105%לגבי חלוקת דיבידנד ללא צורך בקבלת אישור מראש של
המפקח עודכן היחס שבין סך ההון העצמי לאחר חלוקת הדיבידנד לבין הסכום הנדרש
בהבהרה השנייה לשיעור של ) 115%במקום . (110%
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.5

ביום  10ביולי 2007 ,אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ) Solvency IIלהלן -
"הדירקטיבה"( .הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר
הפרעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד.
הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים :דרישות כמותיות ,דרישות איכותיות ודרישות גילוי.
הקבוצה החלה בתהליך יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו.
בחודש ספטמבר  2012פרסם אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר )להלן -
"האגף"( מכתב בעניין משטר כושר פירעון ישראלי )להלן " -המכתב"( .בהתאם למכתב האגף
מתכוון לפתח משטר כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי  IIוזאת עקב אי וודאות
בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה.
המכתב נוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תידרשנה להגיש לאגף בשנים  2012עד 2014
שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך
יחליט ,במהלך שנת  2015ולאחר הסדרת סמכויותיו ,על דרישות הון נוספת )תוספת הון(.
החלטות הממונה על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי
וניהול הסיכונים בחברה.

.6

בחודש יוני  2008פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה  IFRS -לצורך
חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח .מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות
לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות )לרבות חברות ביטוח
וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח( .על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון
יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו .לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון ,ההשקעה
של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות
תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא.

.7

בחודש יולי  ,2012פרסם המפקח הבהרות לעניין חישוב דרישות הון של חברות הביטוח )להלן
 "ההבהרות"( שעיקרן :הבהרות בנוגע להון נדרש בגין השקעות ,דרישות הון בגין סיכוןתפעולי ,גירעון או עודף שנוצר בפוליסות משתתפות ברווחים ,סיווג מכשירים פיננסים
נגזרים ,דיווח אודות התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה ,דירוג חיצוני ועודף/גרעון ההון
של חברות ביטוח בשל פעולות שבין תאריך הדוח לתאריך הפרסום .ליום  31בדצמבר2012 ,
מנורה ביטוח ושומרה ביטוח מיישמות בחישוב דרישות ההון את הסעיפים בהבהרות.

.8

בחודש יולי  2012נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי
השקעה החלים על גופים מוסדיים( ,התשע"ב) 2012-להלן " -תקנות ההשקעה"( וכן פורסם
הנוסח הסופי של חוזר "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" )להלן " -חוזר ההשקעה"(
)תקנות ההשקעה וחוזר ההשקעה יקראו "כללי ההשקעה החדשים"(.
כללי ההשקעה החדשים כוללים ,בין היתר ,שינויים לעומת מגבלות ההשקעה הקיימות ,לגבי
שינויים אלו קיימות הוראות מעבר.

.9

בחודש פברואר  2012פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי
מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( ,התשע"ב 2012-ותקנות מס
הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון מס'  ,(2התשע"ב) 2012-להלן " -התקנות
החדשות"(.
בהתאם לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההון מחברות מנהלות והן כוללות דרישות ההון
בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים ולהוצאות השנתיות ,אך לא פחות מהון עצמי התחלתי
בסך  10מיליון ש"ח.
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון )להלן " -הממונה"( רשאי להורות על הפחתת דרישות
ההון או הגדלתן בהתחשב ,בין היתר ,בסיכונים המאפיינים את פעילותה של החברה המנהלת,
ובלבד שהגדלת דרישות ההון תהיה לתקופה קצובה.
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.9

)המשך(
בהתאם לסמכותו פרסם הממונה בחודש פברואר  ,2012חוזר שעיקריו מתן הקלות בדרישות
ההון לחברות מנהלות מסוימות.
כללי ההשקעה החדשים כוללים ,בנוסף לאמור בסעיף  8לעיל ,הוראות בקשר לדרכי השקעת
ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת ,אשר קודם לכן נכללו בתקנות החדשות ,לרבות
הקביעה כי חברה מנהלת לא תחזיק נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי המזערי הנדרש,
ודרישה להחזקת נכסים נזילים בשיעור של  50%לפחות מההון העצמי המזערי הנדרש.
חברה מנהלת נדרשת להעמיד הון נוסף בגין סכום הנכסים המוחזקים בניגוד להוראות דרכי
השקעת ההון העצמי הכלולות בתקנות החדשות .עוד נקבע כי חברה מנהלת לא תחזיק
נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי המזערי הנדרש.
חברה מנהלת רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי
הנדרש ממנה לפי תקנות אלה ,ללא התייחסות להוראות המעבר כאמור להלן.
התקנות החדשות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההפרש שבין ההון שהיה נדרש ממנה
במועדים הנקובים להלן לבין ההון שהיה נדרש ממנה ערב פרסום התקנות החדשות )להלן -
"הפרש"( עד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2014 ,כדלהלן:
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום  31במרס 2012 ,לפחות  30%מההפרש;
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2012 ,לפחות  60%מההפרש;
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2013 ,לפחות  80%מההפרש;
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2014 ,יושלם מלוא הפרש.
על פי התקנות החדשות ,ביישום מלוא דרישות ההון ,דרישת ההון במבטחים פנסיה ליום 31
בדצמבר 2012 ,עומדת על סך של כ 91 -מיליוני ש"ח .בהתחשב בהון הקיים של מבטחים
פנסיה ליום  31בדצמבר ,2012 ,למבטחים פנסיה עודפי הון בסך של כ 81 -מיליוני ש"ח.
ביישום מלוא דרישות ההון במנורה מבטחים גמל בע"מ )להלן  -מבטחים גמל( דרישת ההון
עומדת על סך של כ 26 -מיליוני ש"ח .ליום  31בדצמבר ,2012 ,ההון המוכר של מבטחים גמל
מסתכם בכ 38 -מיליוני ש"ח ועודפי הון מסתכמים בכ 12 -מיליוני ש"ח.
ביישום מלוא דרישות ההון במנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
)להלן  -מנורה מהנדסים( דרישת ההון עומדת על סך של כ 10 -מיליוני ש"ח .ליום  31בדצמבר,
 ,2012ההון העצמי של מנורה מהנדסים מסתכם בכ 8 -מיליוני ש"ח וביישום מלוא דרישות
ההון תידרש מנורה מהנדסים להגדיל את הונה בכ 2 -מיליוני ש"ח .ביחס להוראות המעבר,
למנורה מהנדסים עודפי הון בסך של כ 2 -מיליוני ש"ח ליום  31בדצמבר.2012 ,

.10

ביום  15בפברואר ,2012 ,חילקה מנורה ביטוח את מלוא מניות מבטחים פנסיה כדיבידנד בעין
לחברה .הערך בספרי מנורה ביטוח של ההשקעה במבטחים פנסיה ליום חלוקת הדיבידנד הינו
כ 621 -מיליוני ש"ח .לחלוקה הנ"ל לא היתה השפעה מהותית על עודף ההון של מנורה ביטוח.

.11

בחודש אוגוסט  2012הנפיקה מנורה ביטוח לחברה  1,251מניות רגילות בנות  1ש"ח כל אחת
תמורת  8.8מיליוני ש"ח.

.12

לעניין יישום מודל דירוג פנימי מאושר בקבוצה ,ראה באור )4 37ג( להלן .באישור שניתן נקבע
כי דרישות ההון בגין נכסים ליום  31בדצמבר 2012 ,תחושבנה ללא התחשבות בדירוג על
בסיס המודל הפנימי.

.13

לאחר תאריך הדיווח ,ביום  31בינואר ,2013 ,חילקה מנורה ביטוח את מלוא השקעתה במניות
שומרה ביטוח בצירוף שטרי ההון שהנפיקה לה שומרה ביטוח ,כדיבידנד בעין לחברה.
הערך בספרי מנורה ביטוח של ההשקעה בשומרה ליום  31בדצמבר 2012 ,הינו כ 353 -מיליוני
ש"ח ,ובהתאם לכך חלוקת הדיבידנד כאמור הקטינה את עודף ההון של מנורה ביטוח בכ90 -
מיליוני ש"ח.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

2012

 31בדצמבר
2011
2012
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2011
ברוטו

ביטוח חיים וחסכון ארוך
טווח:
חוזי ביטוח
חוזי השקעה

2011

2012
שייר

4,945,174
4,606,214

4,786,657
4,517,522

129,627
-

118,434
-

4,815,547
4,606,214

4,668,223
4,517,522

9,551,388

9,304,179

129,627

118,434

9,421,761

9,185,745

בניכוי סכומים המופקדים
בחברה במסגרת תוכנית
הטבה מוגדרת לעובדי
)(15,644
הקבוצה

)(17,418

-

-

)(15,644

)(17,418

סך הכל ביטוח חיים
וחיסכון ארוך טווח

9,535,744

9,286,761

129,627

118,434

9,406,117

9,168,327

חוזי ביטוח הכלולים
במגזר ביטוח בריאות

806,469

610,332

422,065

286,872

384,404

323,460

4,726,188

4,504,355

1,006,775

966,204

3,719,413

3,538,151

14,401,448 15,068,401

1,558,467

1,371,510

13,029,938 13,509,934

חוזי ביטוח הכלולים
במגזר ביטוח כללי
סה"כ התחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי
השקעה שאינם תלויי
תשואה
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

2012

 31בדצמבר
2011
2012
ביטוח משנה
באלפי ש"ח

2011
ברוטו

2011

2012
שייר

ביטוח חיים וחסכון ארוך
טווח:
חוזי ביטוח
חוזי השקעה

10,631,622 12,382,790
1,177,355 1,345,360

-

-

10,631,622 12,382,790
1,177,355 1,345,360

11,808,977 13,728,150

-

-

11,808,977 13,728,150

בניכוי סכומים המופקדים
בחברה במסגרת תוכנית
הטבה מוגדרת לעובדי
)(66,637
הקבוצה

)(64,524

סך הכל ביטוח חיים
וחיסכון ארוך טווח

11,744,453 13,661,513

חוזי ביטוח הכלולים
במגזר בריאות

58,877

סה"כ התחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי
השקעה תלויי תשואה

11,790,264 13,720,390

45,811

-

-

)(66,637

-

-

11,744,453 13,661,513

-

-

-

-

58,877

)(64,524

45,811

11,790,264 13,720,390

בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות
השקעות מסויימות של מנורה ביטוח בניכוי דמי ניהול .חוזים אלה כוללים ,בין היתר ,תוכניות ביטוח
המזכות/מחייבות את המבוטח בבונוס/מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות
ברווחי השקעה של מנורה ביטוח .בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח
אינם תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שביצעה מנורה ביטוח.
ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד ,כך שישנן
פוליסות ביטוח עם מספר כיסויים אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי:
א' .1ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים:
2012

 31בדצמבר
2011
2012
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2011
ברוטו

ענף רכב חובה
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(
תביעות תלויות
סך ענף רכב חובה )ראה ג' 3ו -ג' 4להלן(
ענפי חבויות
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(
הפרשה לפרמיה בחסר
תביעות תלויות
סך ענפי חבויות
סך ענפי רכב חובה וחבויות )ראה ג' 1ו -ג'2
להלן(
ענפי רכוש ואחרים
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
הפרשה לפרמיה בחסר
תביעות תלויות
סך ענפי רכוש ואחרים )ראה ב' להלן(
יתרה בגין צרוף עסקים
ענפי חבויות
סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח
הכלולים במגזר ביטוח כללי
הוצאות רכישה נדחות:
ענפי רכב חובה
ענפי חבויות
ענפי רכוש ואחרים
יתרה בגין צרוף עסקים
ענפי חבויות
סך-הכל הוצאות רכישה נדחות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
בניכוי הוצאות רכישה נדחות:
ענפי רכב חובה
ענפי חבויות
ענפי רכוש ואחרים

2011

2012
שייר

297,436
228,857
2,055,964
2,582,257

280,670
199,971
1,980,351
2,460,992

11,118
176,573
187,691

10,113
182,537
192,650

297,436
217,739
1,879,391
2,394,566

280,670
189,858
1,797,814
2,268,342

121,413
255,226
1,863
682,951
1,061,453

94,552
269,505
1,688
639,467
1,005,212

49,219
154,659
189,589
393,467

44,826
144,571
156,360
345,757

72,194
100,567
1,863
493,362
667,986

49,726
124,934
1,688
483,107
659,455

3,643,710

3,466,204

581,158

538,407

3,062,552

2,927,797

638,013
25,984
418,481
1,082,478

591,100
28,240
422,958
1,042,298

210,519
3,308
211,790
425,617

190,187
5,412
232,198
427,797

427,494
22,676
206,691
656,861

400,913
22,828
190,760
614,501

-

)(4,147

-

-

-

)(4,147

4,726,188

4,504,355

1,006,775

966,204

3,719,413

3,538,151

27,884
26,596
158,994
213,474

26,060
20,961
148,554
195,575

10,577
52,012
62,589

9,732
47,252
56,984

27,884
16,019
106,982
150,885

26,060
11,229
101,302
138,591

213,474

)(946
194,629

62,589

56,984

150,885

)(946
137,645

2,554,373
1,034,857
923,484
4,512,714

2,434,932
981,050
893,744
4,309,726

187,691
382,890
373,605
944,186

192,650
336,025
380,545
909,220

2,366,682
651,967
549,879
3,568,528

2,242,282
645,025
513,199
3,400,506
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
א' .2התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן:

2012

 31בדצמבר
2011
2012
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2011
ברוטו

2011

2012
שייר

הערכות אקטואריות:
דר' אברהם לוונגליק
מר ניר הרמתי

2,946,167
110,192

2,872,173
97,877

494,724
16,343

508,473
16,050

2,451,443
93,849

2,363,700
81,827

סה"כ הערכות אקטואריות

3,056,359

2,970,050

511,067

524,523

2,545,292

2,445,527

הפרשות על בסיס הערכות אחרות:
הערכת מחלקת תביעות בגין התביעות
התלויות הידועות
תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות
שאירעו אך טרם דווחו )(IBNR
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
הערכות אחרות
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(

127,904

94,639

69,334

46,904

58,570

47,735

1,056,862
980
484,083

6,093
966,322
1,922
469,476

259,738
859
165,777

3,940
235,013
1,140
154,684

797,124
121
318,306

2,153
731,309
782
314,792

4,726,188

4,508,502

1,006,775

966,204

3,719,413

3,542,298

יתרה בגין צרוף עסקים

-

)(4,147

-

-

-

)(4,147

סה"כ ההתחייבויות בגין חוזי
ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי

4,726,188

4,504,355

1,006,775

966,204

3,719,413

3,538,151
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ב'.

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות:
.1

ענפי רכב חובה וחבויות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2011
2012
ביטוח משנה
ברוטו
אלפי ש"ח

2011

2012
שייר

יתרה לתחילת השנה

3,415,982

3,302,865

528,675

526,726

2,887,307

2,776,139

עלות התביעות המצטברת
בגין שנת חיתום שוטפת

729,484

675,090

71,817

69,786

657,667

605,304

שינוי ביתרות לתחילת שנה
כתוצאה מהצמדה למדד
שינוי באומדן עלות התביעות
המצטברת בגין שנות חיתום
קודמות

49,293

78,030

7,672

12,299

41,621

65,731

)(76,108

)(131,242

)(4,641

)(48,041

)(71,467

)(83,201

סך השינוי בעלות התביעות
המצטברת

702,669

621,878

74,848

34,044

627,821

587,834

תשלומים לישוב תביעות
במהלך השנה:
בגין שנת חיתום שוטפת
בגין שנות חיתום קודמות

9,244

9,542

1,660

2,848

7,584

6,694

537,986

534,479

42,374

36,730

495,612

497,749

סך תשלומים לתקופה

547,230

544,021

44,034

39,578

503,196

504,443

צבירה בגין שנת חיתום שוטפת

118,242

88,873

43,820

22,294

74,422

66,579

צבירה שנזקפה לרווח בגין
שנת החיתום ששוחררה
יתרת השינוי בצבירה

)(203,288

)(171,188

)(47,450

)(55,845

)(155,838

)(115,343

99,654

116,709

14,722

41,034

84,932

75,675

סך שינוי בצבירה לתקופה

14,608

34,394

11,092

7,483

3,516

26,911

שינוי עקב צירוף עסקים

3,201

866

-

-

3,201

866

יתרה לסוף השנה

3,589,230

3,415,982

570,581

528,675

3,018,649

2,887,307

.1

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות ,הפרשה לפרמיה בחסר ,צבירה ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.

.2

עלות התביעות המצטברת ) (Ultimateהינה :יתרת תביעות תלויות )ללא צבירה( ,הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה
שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות
לישוב תביעות.

.3

התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות החיתום.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ב'.

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות
)המשך(:
.2

ענפי רכוש ואחרים
2011

2012
ברוטו

 31בדצמבר
2011
2012
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2011

2012
שייר

יתרה לתחילת השנה

893,744

821,057

380,545

375,355

513,199

445,702

עלות התביעות המצטברת
בגין אירועים בשנת הדוח

997,678

931,560

313,822

312,381

683,856

619,179

שינוי בעלות התביעות
המצטברות בגין אירועים
שקדמו לשנת הדוח

23,754

5,726

)(3,263

)(4,239

27,017

9,965

1,021,432

937,286

310,559

308,142

710,873

629,144

תשלומים לישוב תביעות
במהלך השנה:
בגין אירועים של שנת הדוח

731,537

653,069

211,304

183,253

520,233

469,816

בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח

294,375

260,285

120,579

115,263

173,796

145,022

סך תשלומים

1,025,912

913,354

331,883

298,516

694,029

614,838

שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה ,נטו מהוצאות
רכישה נדחות

36,476

25,173

15,574

)(9,848

20,902

35,021

שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

)(2,256

23,582

)(1,190

5,412

)(1,066

18,170

יתרה לסוף השנה

923,484

893,744

373,605

380,545

549,879

513,199

.1

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.

.2

עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת
סך תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות.

.3

תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי
ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח.

.4

התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(
בייחוס לשנות הנזק.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג' .1בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו ,בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות ליום  31בדצמבר2012 ,
שנת חיתום

2003

2004

2005

2006

2009
2008
2007
אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2012

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
707,159
714,214
695,900
703,301
658,283
509,426
לאחר שנה ראשונה
802,146
812,814
774,364
780,705
716,039
547,998
לאחר שנתיים
817,587
849,931
779,502
799,776
745,959
578,146
לאחר שלוש שנים
650,399
792,866
680,237
639,038
510,538
413,068
לאחר ארבע שנים
655,415
796,418
694,164
635,140
527,801
418,585
לאחר חמש שנים
773,173
672,109
642,882
524,662
421,595
לאחר שש שנים
667,243
634,385
522,599
417,917
לאחר שבע שנים
635,614
517,187
425,842
לאחר שמונה שנים
509,410
422,717
לאחר תשע שנים
425,036
לאחר עשר שנים
)(5,016
19,693
12,994
3,424
1,128
)(11,968
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
)(0.77%
2.48%
1.91%
0.54%
0.22%
)(2.90%
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
655,415
773,173
667,243
635,614
509,410
425,036
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2012
349,353
544,617
488,959
530,660
444,199
373,191
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2012
306,062
228,556
178,284
104,954
65,211
51,845
סה"כ התחייבויות ביטוחיות
תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2002
סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2012
הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
*(
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
**(
9,081
59,128
117,075
176,707
229,187
283,197
312,304
335,206
360,481
373,191

11,244
78,677
166,692
237,020
296,341
352,448
388,989
424,182
444,199

14,889
95,993
187,830
276,723
357,436
425,147
488,500
530,660

97

16,033
105,175
195,154
278,792
371,623
435,436
488,959

16,303
191,277
286,464
376,163
463,425
544,617

16,081
97,450
194,839
278,042
349,353

2010

2011

2012

14,792
78,218
176,466
256,391

10,085
62,988
157,484

9,708
62,338

9,245

706,373
820,473
835,626
646,146

666,414
771,530
792,539

674,289
788,273

847,726

646,146
256,391
389,755

792,539
157,484
635,055

788,273
62,338
725,935

847,726
9,245
838,481

סה"כ

20,255
0.55%
6,740,575
3,216,437
3,524,138
65,092
3,589,230
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג' .2בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות ליום  31בדצמבר:2012 ,
שנת חיתום

2003

2004

2005

2006

2009
2008
2007
אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2012

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
629,522
628,894
620,984
640,200
608,958
444,716
לאחר שנה ראשונה
705,440
688,007
694,412
703,364
659,209
476,761
לאחר שנתיים
720,491
710,140
701,663
721,620
688,249
498,128
לאחר שלוש שנים
615,710
657,624
642,728
619,681
488,851
373,953
לאחר ארבע שנים
613,156
664,898
647,151
613,030
505,348
387,043
לאחר חמש שנים
653,049
628,721
621,995
501,393
391,688
לאחר שש שנים
625,141
612,639
499,398
389,247
לאחר שבע שנים
616,388
494,501
386,260
לאחר שמונה שנים
489,279
385,410
לאחר תשע שנים
387,259
לאחר עשר שנים
2,554
4,575
17,587
3,293
)(428
)(13,306
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
0.41%
0.70%
2.74%
0.53%
)(0.09%
)(3.56%
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
613,156
653,049
625,141
616,388
489,279
387,259
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2012
339,988
451,127
482,350
519,308
426,119
349,027
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2012
273,168
201,922
142,791
97,080
63,160
38,232
סה"כ התחייבויות ביטוחיות
תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2002
סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2012
הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
*(
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
**(
8,478
55,601
107,219
160,480
210,121
261,598
289,159
311,692
336,644
349,027

10,045
74,719
160,079
230,037
286,684
337,246
372,694
406,441
426,119

13,283
91,569
182,617
269,548
348,284
414,112
475,789
519,308

98

15,116
102,306
191,519
274,722
367,302
429,474
482,350

15,664
111,707
205,524
293,855
377,532
451,127

15,369
93,355
186,759
269,377
339,988

2010

2011

2012

13,170
73,623
163,750
239,461

6,278
48,031
126,792

6,812
55,368

7,979

603,473
707,108
722,313
578,739

472,838
567,899
586,610

576,808
683,047

732,483

578,739
239,461
339,278

586,610
126,792
459,818

683,047
55,368
627,679

732,483
7,979
724,504

סה"כ

14,275
0.42%
5,965,151
2,997,519
2,967,632
51,017
3,018,649
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג' .3בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו ,בענפי ביטוח רכב חובה ליום  31בדצמבר:2012 ,
שנת חיתום
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים

2003

2004

2005

2006

6,771
49,452
101,003
153,347
198,237
242,447
266,259
284,163
304,526
314,018

8,804
69,190
146,189
206,785
255,725
297,995
328,385
356,354
372,461

11,958
85,673
167,632
246,603
315,496
369,467
416,236
449,127

12,018
88,101
167,843
235,464
315,729
365,485
402,417

13,362
88,271
171,218
243,445
308,901
370,800

341,399
389,462
415,776
340,905
339,640
345,445
345,336
343,629
340,772

478,361
532,457
554,636
424,261
433,225
434,675
434,074
428,059
421,635

500,879
565,746
574,468
526,346
518,368
532,109
516,987
519,873

473,771
545,040
538,598
515,044
527,893
511,056
510,141

481,407
562,023
574,853
544,814
539,196
514,162

342,961
)(2,056
)(0.60%
342,961
314,018
28,943

2009
2008
2007
אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2012

2010

2011

12,817
81,021
157,991
224,995
276,646

11,309
64,566
145,666
208,510

4,872
48,998
132,102

4,293
44,735

4,766

481,225
568,798
577,862
495,419
473,289

500,373
613,328
626,312
516,228

465,310
565,524
582,665

476,487
588,085

621,032

לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
516,228
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2012
208,510
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2012
307,718
סה"כ התחייבויות ביטוחיות
תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2002
סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2012
הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
*(
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
**(
2,626
0.62%
421,635
372,461
49,174

6,473
1.23%
519,873
449,127
70,746

99

4,903
0.95%
510,141
402,417
107,724

30,652
5.63%
514,162
370,800
143,362

22,130
4.47%
473,289
276,646
196,643

582,665
132,102
450,563

588,085
44,735
543,350

2012

621,032
4,766
616,266

סה"כ

64,728
2.29%
5,090,071
2,575,582
2,514,489
39,884
2,554,373
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג'.4

בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענפי ביטוח רכב חובה ליום  31בדצמבר:2012 ,
שנת חיתום

2003

2004

2005

2006

2009
2008
2007
אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2012

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
469,130
470,600
465,726
492,188
470,152
338,072
לאחר שנה ראשונה
545,450
539,336
533,157
551,917
521,557
382,268
לאחר שנתיים
555,032
548,942
527,224
561,017
543,703
395,913
לאחר שלוש שנים
482,434
510,483
507,547
520,193
417,693
311,676
לאחר ארבע שנים
462,311
508,661
514,492
512,200
426,736
319,276
לאחר חמש שנים
493,516
499,703
525,160
428,085
325,303
לאחר שש שנים
498,320
511,105
427,617
325,685
לאחר שבע שנים
514,019
421,978
324,422
לאחר שמונה שנים
417,357
322,660
לאחר תשע שנים
324,469
לאחר עשר שנים
20,123
16,967
9,227
6,174
336
)(12,793
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
4.17%
3.32%
1.82%
1.19%
0.08%
)(4.10%
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
462,311
493,516
498,320
514,019
417,357
324,469
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2012
276,646
360,529
401,592
444,622
369,128
296,771
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2012
185,665
132,987
96,728
69,397
48,229
27,698
סה"כ התחייבויות ביטוחיות
תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2002
סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2012
הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
*(
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
**(
6,771
49,452
95,035
142,139
184,325
226,794
249,437
267,108
287,485
296,771

8,804
69,190
146,189
206,785
254,427
296,304
325,751
353,047
369,128

11,958
85,673
167,632
246,233
313,644
366,145
411,814
444,622

100

12,018
88,101
167,843
235,464
315,695
364,660
401,592

13,362
88,271
171,218
243,350
305,852
360,529

12,817
81,021
157,991
224,995
276,646

2012

2010

2011

11,308
64,566
143,881
206,707

4,115
40,895
109,056

4,293
44,735

4,766

486,784
588,785
602,277
492,904

370,038
462,908
473,578

461,472
567,016

606,580

492,904
206,707
286,197

473,578
109,056
364,522

567,016
44,735
522,281

606,580
4,766
601,814

סה"כ

40,034
1.46%
4,850,070
2,514,552
2,335,518
31,164
2,366,682
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
א.

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון
)לרבות נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה

נתונים ליום  31בדצמבר2012 ,

עד שנת
2003

עד שנת

(* 1990
)א(

פוליסות
ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר
כפוליסה בודדת

משנת 2004
תלוי
שאינו תלוי
פרט
תשואה
תשואה
באלפי ש"ח

קבוצתי

התחייבויות
לעמיתי
מסלולי
קופות גמל
מבטיחות
תשואה

סה"כ

לפי חשיפה ביטוחית:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח:
קצבה ללא מקדמים מובטחים

-

-

-

-

-

-

-

-

קצבה עם מקדמים מובטחים:
עד חודש מאי 2001
מחודש יוני 2001
קצבה בתשלום
הוני )ללא אופציה לקצבה(
מרכיבי סיכון אחרים

1,696,763
134,379
2,092,367
78,469

4,473,209
813,900
127,518
3,710,862
373,421

190,343
-

2,294,783
14,135
626,135
277,912

311,715

30,114

-

6,169,972
3,108,683
466,375
6,429,364
1,071,631

סה"כ בגין חוזי ביטוח

4,001,978

9,498,910

190,343

3,212,965

311,715

30,114

-

17,246,025

התחייבויות בגין חוזי השקעה:

)ב(

בביטוח חיים
לעמיתי מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה
סה"כ בגין חוזי השקעה

5,328
5,328

5,535
5,535

752
752

1,339,483
1,339,483

-

-

4,600,134
4,600,134

1,351,098
4,600,134
5,951,232

סה"כ

4,007,306

9,504,445

191,095

4,552,448

311,715

30,114

4,600,134

23,197,257

לפי חשיפה פיננסית:
שאינו תלוי תשואה

3,948,489

202,152

191,095

277,680

286,080

30,114

4,600,134

9,535,744

תלוי תשואה

58,817

9,302,293

-

4,274,768

25,635

-

-

13,661,513

סה"כ

4,007,306

9,504,445

191,095

4,552,448

311,715

30,114

4,600,134

23,197,257

*( המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
א.

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות )המשך(
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה

נתונים ליום  31בדצמבר2011 ,

עד שנת
(* 1990
)א(

)ב(

עד שנת
2003

פוליסות
ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
בודדת

משנת 2004
תלוי
שאינו תלוי
פרט
תשואה
תשואה
באלפי ש"ח

קבוצתי

התחייבויות
לעמיתי
מסלולי
קופות גמל
מבטיחות
תשואה

סה"כ

לפי חשיפה ביטוחית:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח:
קצבה ללא מקדמים מובטחים

-

-

-

-

-

-

-

-

קצבה עם מקדמים מובטחים:
עד חודש מאי 2001
מחודש יוני 2001
קצבה בתשלום
הוני )ללא אופציה לקצבה(
מרכיבי סיכון אחרים

1,561,778
107,810
2,155,250
80,196

3,855,501
660,870
98,734
3,480,879
361,308

174,949
-

1,640,987
5,171
588,844
261,030

271,428

31,602

-

5,417,279
2,301,857
386,664
6,224,973
1,005,564

סה"כ בגין חוזי ביטוח

3,905,034

8,457,292

174,949

2,496,032

271,428

31,602

-

15,336,337

התחייבויות בגין חוזי השקעה:
בביטוח חיים
לעמיתי מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה
סה"כ בגין חוזי השקעה
סה"כ

3,898
3,898
3,908,932

2,843
2,843
8,460,135

1,840
1,840
176,789

1,174,512
1,174,512
3,670,544

271,428

31,602

4,511,784
4,511,784
4,511,784

1,183,093
4,511,784
5,694,877
21,031,214

לפי חשיפה פיננסית:
שאינו תלוי תשואה

3,857,831

199,717

176,789

260,796

248,242

31,602

4,511,784

9,286,761

תלוי תשואה

51,101

8,260,418

-

3,409,748

23,186

-

-

11,744,453

סה"כ

3,908,932

8,460,135

176,789

3,670,544

271,428

31,602

4,511,784

21,031,214

*( המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ב.

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות

נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2012 ,
עד שנת
(1) 1990

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת

נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
תלוי
שאינו תלוי
עד שנת
תשואה
תשואה
2003
אלפי ש"ח

קבוצתי

פרט

סה"כ

פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב

47,486

49,794

-

-

-

-

97,280

מרכיב החיסכון
אחר

29,802
18,931
96,219

364,268
186,056
600,118

-

695,396
79,121
774,517

310,190
310,190

19,025
19,025

1,089,466
613,323
1,800,069

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

19

84

6

351,568

-

-

351,677

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )(3

89,101

69,761

)(8,754

47,646

-

-

197,754

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

13,496

)(48,103

)(14,789

)(43,640

13,798

8,083

)(71,155

קיזוזים והתאמות

-

)(3,171

-

-

-

-

)(3,171

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות

13,496

)(51,274

)(14,789

)(43,640

13,798

8,083

)(74,326

רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

47,779

5,808

4,298

8,151

5,046

848

71,930

סך כל הרווח )ההפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

61,275

)(45,466

)(10,491

)(35,489

18,844

8,931

)(2,396

סה"כ

רווח מפנסיה וגמל

133,983

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

131,587

פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש )(2

98

1,528

-

193,094

61,957

-

256,577

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

512

4,702

-

119,613

-

-

124,827

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש

-

-

-

12,976

-

-

12,976

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

292,775

-

-

292,775

העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

-

-

-

70,194

-

-

70,194

העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

1,734

29,512

-

59,571

-

-

90,817
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(
ב.
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות

נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2011 ,

נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
עד שנת
(1) 1990

פוליסות ללא מרכיב חסכון

משנת 2004
שאינו תלוי
תשואה

עד שנת
2003

סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
תלוי
תשואה

קבוצתי

פרט

סה"כ

אלפי ש"ח
פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר

50,394
28,507
21,739

59,120
363,329
197,857

55
-

582,417
78,383

289,333

9,768

109,514
974,308
597,080

סה"כ

100,640

620,306

55

660,800

289,333

9,768

1,680,902

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

3

56

6

407,629

-

-

407,694

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )(3

14,463

52,220

)(4,279

42,012

-

-

104,416

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

29,668

)(25,702

)(4,054

)(112,300

1,177

)(114

)(111,325

קיזוזים והתאמות

-

)(2,415

-

-

-

-

)(2,415

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות

29,668

)(28,117

)(4,054

)(112,300

1,177

)(114

)(113,740

רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

)(8,689

)(1,106

)(659

)(1,397

)(745

)(157

)(12,753

סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

20,979

)(29,223

)(4,713

)(113,697

432

)(271

)(126,493

רווח מפנסיה וגמל

86,077

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

)(40,416

פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש )(2

201

1,337

-

144,545

48,130

-

194,213

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

611

6,157

55

86,932

-

-

93,755

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש

-

-

-

17,707

-

-

17,707

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

351,379

-

-

351,379

העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

-

-

-

25,682

-

-

25,682

העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

40

25,246

-

37,377

-

-

62,663
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(
ב.
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות

נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2010 ,

נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
עד שנת
(1) 1990

פוליסות ללא מרכיב חסכון

משנת 2004
שאינו תלוי
תשואה

עד שנת
2003

סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
תלוי
תשואה

קבוצתי

פרט

סה"כ

אלפי ש"ח
פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר

50,490
35,049
6,100

61,759
364,261
205,493

124,738
-

462,705
103,126

268,973

18,051

112,249
986,753
601,743

סה"כ

91,639

631,513

124,738

565,831

268,973

18,051

1,700,745

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

3

111

9

399,511

-

-

399,634

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )(3

71,006

159,455

)(13,290

33,870

-

-

251,041

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

57,026

57,534

)(13,832

)(84,519

47,259

2,047

65,515

קיזוזים והתאמות

-

)(2,183

-

-

-

-

)(2,183

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות

57,026

55,351

)(13,832

)(84,519

47,259

2,047

63,332

רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

16,030

874

-

982

663

116

18,665

סך כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

73,056

56,225

)(13,832

)(83,537

47,922

2,163

81,997

רווח מפנסיה וגמל

148,758

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

230,755

פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש )(2

195

1,786

-

125,400

50,258

-

177,639

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

51

4,993

124,738

62,818

-

-

192,600

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש

-

-

-

28,996

-

-

28,996

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

352,578

-

-

352,578
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ב.

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(

הערות:
) (1המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
) (2הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
) (3המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.
המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל )לרבות רווח כולל אחר( לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור
התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות.
בחוזים תלויי תשואה ,המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות
הביטוח.
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ג.

מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה
ליום
 31בדצמבר
2012
התחייבויות
תלויות
תשואה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2012
גמלאות
תביעות
פרמיות/
פדיונות
ותום תקופה
תקבולים
אלפי ש"ח

בגין פוליסות שהונפקו בין :1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חוזי השקעה

439,381
8,941,828
2,935,286
1,345,018

18,076
882,333
775,914
351,652

12,903
256,008
57,965
-

15,352
294,297
199,394
279,268

סך הכל

13,661,513

2,027,975

326,876

788,311

ליום
 31בדצמבר
2011
התחייבויות
תלויות
תשואה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2011
גמלאות
תביעות
פרמיות/
פדיונות
ותום תקופה
תקבולים
אלפי ש"ח

בגין פוליסות שהונפקו בין :1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חוזי השקעה

405,859
7,926,004
2,235,235
1,177,355

18,789
888,011
660,624
407,685

14,445
250,605
68,486
-

15,848
294,960
151,548
280,768

סך הכל

11,744,453

1,975,109

333,536

743,124
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ד.

מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות תשואה

תשואה שנתית נומינלית ברוטו

2012

2011

2010

2009
באחוזים

2008

תשואה שנתית
ממוצעת
נומינלית
 5שנים
אחרי
לפני
דמי
דמי
ניהול
ניהול

דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2010
2011
2012
באלפי ש"ח

קרן י'

12.39

)(5.67

11.63

40.53

)(23.12

5.04

4.11

69,761

52,220

159,455

מסלול כללי בפוליסות
החל משנת 2004

12.39

)(5.57

11.50

40.53

)(23.12

5.03

3.70

34,651

30,824

25,196

אחר

12,995

11,188

8,674

סך הכל

117,407

94,232

193,325
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ה.

מידע אודות העברות כספים
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
העברות לחברה מגופים אחרים:
העברות מחברות ביטוח אחרות
העברות מקרנות פנסיה
העברות מקופות גמל

46,927
12,632
10,635

19,337
1,511
4,834

סך הכל העברות לחברה

70,194

25,682

העברות מהחברה לגופים אחרים:
העברות לחברות ביטוח אחרות
העברות לקרנות פנסיה
העברות לקופות גמל
סך הכל העברות מהחברה

54,707
17,020
19,090
90,817

39,131
11,335
12,197
62,663

העברות נטו

)(20,623

)(36,981

ההעברות מתייחסות לביטוח חיים ואינן מתייחסות לנכסי קופות גמל וקרנות פנסיה אשר אינם
כלולים בדוחות הכספיים המאוחדים.
באור - :20

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות
א.

פירוט ההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסית
הנתונים הכלולים בכל אחד מהטורים בטבלאות שלהלן הינם בגין הפוליסה העיקרית והכיסויים
הנוספים המצורפים אליה.

פרט

נתונים ליום  31בדצמבר2012 ,
סיעודי
אחר )*(
קבוצתי
אלפי ש"ח

סה"כ

תלוי תשואה
אינו תלוי תשואה

58,877
554,859

2,303

249,307

58,877
806,469

סה"כ

613,736

2,303

249,307

865,346

פרט

נתונים ליום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
אחר *(
קבוצתי
אלפי ש"ח

סה"כ

תלוי תשואה
אינו תלוי תשואה

45,811
388,552

3,711

218,069

45,811
610,332

סה"כ

434,363

3,711

218,069

656,143

*(

החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והכיסוי המהותי ביותר הכלול
בביטוח בריאות אחר הינו הוצאות רפואיות.
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באור - :20

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(
ב.

פירוט ההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחית

פרט
קצבה בתשלום
מרכיבי סיכון אחרים

51,631
562,105

סה"כ

613,736

פרט
קצבה בתשלום
מרכיבי סיכון אחרים

44,679
389,684

סה"כ

434,363

*(
ג.

נתונים ליום  31בדצמבר2012 ,
סיעודי
אחר *(
קבוצתי
אלפי ש"ח
220,565
961
28,742
1,342
2,303

249,307

נתונים ליום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
אחר *(
קבוצתי
אלפי ש"ח
189,175
1,872
28,894
1,839
3,711

218,069

סה"כ
273,157
592,189
865,346

סה"כ
235,726
420,417
656,143

החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והכיסוי המהותי ביותר הכלול
בביטוח בריאות אחר הינו הוצאות רפואיות.

פירוט התוצאות לפי פוליסות
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח
62,211

פרמיות ברוטו
רווח )הפסד( מעסקי
)(1,482
ביטוח בריאות
רווח כולל אחר
מעסקי ביטוח בריאות 14,882
סך כל הרווח הכולל
מעסקי ביטוח בריאות 13,400
פרמיה משונתת -
5,958
עסק חדש
*(

1,206

(* 371,425

434,842

1,719

62,959

63,196

55

4,460

19,397

1,774

67,419

82,593

-

38,918

44,876

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  327,677אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  43,749אלפי ש"ח.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(
ג.

פירוט התוצאות לפי פוליסות )המשך(
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח
56,896

פרמיות ברוטו
רווח מעסקי ביטוח
20,909
בריאות
הפסד כולל אחר
מעסקי ביטוח בריאות )(2,245
סך כל הרווח הכולל
מעסקי ביטוח בריאות 18,664
פרמיה משונתת -
4,524
עסק חדש
*(

724

(* 312,564

370,184

1,402

30,381

52,692

)(16

)(2,355

)(4,616

1,386

28,026

48,076

-

31,663

36,187

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  275,921אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  36,643אלפי ש"ח.
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח
49,548

פרמיות ברוטו
רווח )הפסד( מעסקי
)(6,813
ביטוח בריאות
רווח כולל אחר
מעסקי ביטוח בריאות 1,605
סך כל הרווח
)ההפסד( הכולל
מעסקי ביטוח בריאות )(5,208
פרמיה משונתת -
5,584
עסק חדש
*(

859

(* 297,448

347,855

)(972

21,911

14,126

19

221

1,845

)(953

22,132

15,971

-

25,128

30,712

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  256,380אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  41,068אלפי ש"ח.
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תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ,חוזי השקעה וחוזי ביטוח בריאות ,ברוטו
ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )*(
סה"כ
חוזי ביטוח חוזי השקעה
אלפי ש"ח
20,795,006
5,476,971 15,318,035

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

ביטוח
בריאות
604,476

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה )(1
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות )(2
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות
סיווג מחדש של תוכניות השקעה
שינויים אחרים )(3

)(409,802
1,178,966
)(836,001
10,245
21,674
53,220

262,022
425,950
)(448,392
)(21,674
-

)(147,780
1,604,916
)(1,284,393
10,245
53,220

12,304
32,711
)(7,308
13,960

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

15,336,337

5,694,877

21,031,214

656,143

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה )(1
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות )(2
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות )(4
סיווג מחדש של תוכניות השקעה
שינויים אחרים )(3

1,356,814
1,186,556
)(821,333
99,545
)(1,588
89,694

371,490
367,759
)(484,482
1,588
-

1,728,304
1,554,315
)(1,305,815
99,545
89,694

12,459
41,673
146,393
8,678

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

17,246,025

5,951,232

23,197,257

865,346

)*( הרכב )ברוטו(:
חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
9,535,744
13,661,513
23,197,257

9,286,761
11,744,453
21,031,214

 .1ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות  -סעיף זה כולל ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי )הפסדי( השקעות
בגין היתרה לתחילת השנה ,בתוספת ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי )הפסדי( השקעות בגין הפרמיות
לחסכון בלבד שנרשמו בתקופת הדוח.
 .2גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות  -פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה.
הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה.
 .3שינויים אחרים  -הסעיף כולל שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות ,רזרבה לתביעות עיתיות,IBNR ,
קצבאות בתשלום וכדומה )על פי ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת( .בנוסף הסעיף כולל גם
את השפעת הריבית ,הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף "ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי
השקעות" ,כגון :ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות ועל פרמיות שאינן חסכון.
בביטוח בריאות ,עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי ,הנובע מההפרש בין
התוצאות בפועל ובין הערכה לתחילת השנה.
 .4לעניין ההנחות העיקריות המשמשות בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות ,ראה באור  (5) 37להלן.
התנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח אינה כוללת התייחסות לפוליסות שהונפקו ובוטלו בשנת הדוח.
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מסים על ההכנסה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
.1

כללי
חברות מאוחדות מנורה ביטוח ,שומרה ביטוח ,מבטחים פנסיה ,מבטחים גמל ,קרנות
נאמנות ,מנורה מהנדסים וגיוס הון הינן "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
 .1975המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.
על הכנסות החברה ויתר החברות המוחזקות חל מס חברות בלבד.

.2

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על החברה והחברות המוחזקות שאינן חברות מוחזקות בחו"ל חל ,עד לתום שנת  ,2007חוק
מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה) 1985-להלן  -החוק( .על-פי החוק ,נמדדו
התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים
תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות
המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי
מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום 31
בדצמבר .2007 ,התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל
אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס .2007

.3

הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח
א.

הסכם עם שלטונות המס
בין התאחדות חברות הביטוח בישראל לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן  -הסכם
המס( המתחדש ומתעדכן מדי שנה ,המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף בגין שנות המס
עד וכולל שנת המס  .2011ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים:
•

הוצאות רכישה נדחות ) - (DACהוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי
ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע
שנים .הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות על פני
תקופה של  6שנים ,בדומה לשיעור ההפחתה בספרים.

•

ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  -להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים
ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח )"הכנסות מועדפות"(
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות
חייבות במס מלא ,בהתאם לשיעור הייחוס .שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי
במקור הכספים המניבים את ההכנסות המועדפות.

•

מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות
תשואה.

•

השפעת המעבר לתקינה בינלאומית  -הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום
המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל 3-שנים החל משנת
 2008ועד וכולל שנת  .2010יחד עם זאת ,סוכם כי אם וכאשר רשות המסים
תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות ההסכם ,ידונו הצדדים
בהשלכות המס הנובעות מכך.



ביטול חוק התיאומים  -הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל
הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל 3 -שנים החל משנת
 2008ועד וכולל שנת .2010

טרם נחתם הסכם לשנת המס  .2012הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות
ההסכם האמור.

113

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :22

מסים על ההכנסה )המשך(
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה )המשך(
.3

הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח )המשך(
ב .המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים
בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז 2007-מיום  11בינואר ,2007 ,נקבעו כללים לגבי המס החל
על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות הכספיים עד
ליום  31בדצמבר .2006 ,על פי הכללים ,חלק העתודה המחושב בגובה  0.17%מסכום
הביטוח בסיכון ,בשייר עצמי ,הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה דרישת הון ,יהיה
פטור ממס .בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת דרישת ההון ,שבאה לידי
ביטוי כאמור לעיל ,ובמידה ותתבטל או תקטן דרישת ההון ידונו הצדדים בהשלכות המס
הנובעות מכך ,ככל שישנן.
ליום  31בדצמבר 2006 ,יתרת העתודה הקיימת במנורה ביטוח היוותה  0.17%מסכום
הביטוח בסיכון בשייר העצמי.

ב.

שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה
.1

המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ,המהווים את עיקר פעילות הקבוצה ,מורכב ממס
חברות וממס רווח.

.2

בהתאם לצו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )הוראת שעה(,
התשס"ט 2009-שאישרה הכנסת בחודש דצמבר  2010יעמוד שיעור מס הרווח החל על
מוסדות כספיים בשנים  2010-2012על .16%
בחודש אוגוסט  2012פורסם צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים(
)תיקון( ,התשע"ב ,2012-אשר קבע כי שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על
 17%מהרווח שהופק .ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס  2012תחול לגבי שליש מהרווח
בשנה זו .הצו האמור ביטל את הוראת השעה האמורה.

.3

ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב –
) 2011להלן – החוק( .במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של
שיעורי מס החברות .במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של  25%החל משנת
 .2012לאור העלאת שיעור מס החברות ל 25% -כאמור לעיל ,הועלו בהתאמה גם שיעור המס
על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי.
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים:

שעור מס
חברות
שנה
25
24
25
25

2010
2011
2012
 2013ואילך
*( שיעור מס משוקלל.

שעור מס
רווח
%
16.00
16.00
(* 16.33
17.00

שעור מס
כולל
במוסדות
כספיים
35.34
34.48
35.53
35.90

השפעת השינויים כאמור על יתרות המסים הנדחים ,הביאה לקיטון ברווח הכולל בשנת 2011
בסך של כ 20,937-אלפי ש"ח .מתוך הסכום האמור סך של כ 18,898 -אלפי ש"ח שמקורו
בהגדלת התחייבויות בגין מסים נדחים נזקף לסעיף מסים על ההכנסה וסך של כ 2,039 -אלפי
ש"ח נזקף להון .
לשינוי בשיעור מס הרווח בשנת  2012אין השפעה מהותית על הרווח הכולל.
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מסים על ההכנסה )המשך(
ג.

שומות מס
.1

שומות מס סופיות

.2

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2005השומות לשנות המס 2006 -2008
נחשבות כסופיות .למנורה ביטוח ולמבטחים גמל הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת
המס  .2008למבטחים פנסיה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  2001והשומות
לשנות המס  2002-2007נחשבות כסופיות .לשומרה ביטוח ,למנורה קרנות נאמנות ולמנורה
ניהול תיקים הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2009לשומרה נדל"ן הוצאו
שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2010למנורה נדל"ן שומות הנחשבות לסופיות עד
וכולל שנת המס  .2007השומות של חברות מאוחדות אחרות לשנות המס עד וכולל שנת המס
 2008נחשבות כסופיות.
הסכם פשרה עם רשות המסים
בחודש פברואר  2012נחתם הסכם פשרה בין רשות המסים לבין מנורה ביטוח ומבטחים
פנסיה ,אשר במסגרתו הוסכם כי עלות הרכישה בגין מבטחים פנסיה לא תופחת לצרכי מס
והשומה החלופית שהוצאה למבטחים פנסיה בגין שנת המס  2004תבוטל .להסכם ניתן תוקף
של פסק דין .לפיכך ,נחשבת השומה לשנת מס זו כסופית .להסכם הפשרה לא הייתה השפעה
מהותית על הרווח הכולל של הקבוצה.

ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר 2012 ,לסך של כ 382,475 -אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר 8,413 – 2011 ,אלפי ש"ח( .בגין
יתרות אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים
נדחים כמפורט בסעיף ט' להלן.
לא הוכר נכס מס נדחה בגין הפסדים עסקיים להעברה בסך של כ 38,530 -אלפי ש"ח ובגין הפסד הון
בסך  15,417אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר - 2011 ,הפסדים עסקיים בסך  13,614אלפי ש"ח והפסד הון
בסך  3,161אלפי ש"ח( ,בהיעדר צפי לניצולו בעתיד הנראה לעין.

ה.

החלטות מיסוי
.1

בחודש נובמבר  2011נחתמה החלטת מיסוי ,אשר על פיה ,אישרו שלטונות המס כי העברת
מלוא מניות מבטחים פנסיה ממנורה ביטוח לחברה לא תתחייב במס ,וזאת בהתאם להוראות
סעיף 104ג לפקודת מס הכנסה .כמו כן נקבע כי לצורך חישוב רווח ההון בעת מכירת מניות
מבטחים פנסיה ומניות מנורה ביטוח על ידי החברה ,יוקצה המחיר המקורי של מנורה ביטוח
כפי שהיה בידי החברה ערב שינוי המבנה ,על פי יחס שווי השוק של מבטחים פנסיה ומנורה
ביטוח במועד שינוי המבנה.

.2

לעניין החלטת המיסוי בהתייחס לרכישת מניות החברה לפיתוח התעשיה בע"מ ,ראה באור 4
לעיל.
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מסים על ההכנסה )המשך(
ו.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של
הפרשים זמניים ,ראה גם סעיף ט' להלן
מסים )הטבת מס( בגין שנים קודמות )שוטפים
ונדחים(
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי
בשיעורי המס

ז.

100,029

74,486

148,940

)(24,578

)(34,743

317

)(100

)(5,956

3,511

75,351

18,898
52,685

152,768

מסים על ההכנסה )הטבת מס( המתייחסים לסעיפי רווח )הפסד( כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

ח.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

83,332

)(47,450

8,041

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של
פעילות חוץ

)(593

3,162

)(604

82,739

)(44,288

7,437

הטבת מס המתייחסת לסעיפי הון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
7

הטבת מס בגין תשלום מבוסס מניות
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מסים על ההכנסה )המשך(
ט.

מסים נדחים
ההרכב:
הוצאות
רכישה
נדחות
בביטוח
חיים

הפסדים
לצרכי
מס

רכוש
קבוע
ונדל"ן
להשקעה

הפרשות
מכשירים לחובות
פיננסיים מסופקים
אלפי ש"ח

הטבות
לעובדים

אחרים

סה"כ

יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום 1
בינואר2011 ,

)(114,426

11,041

)(42,395

)(54,028

31,727

17,734

)(18,189

)(168,536

שינויים אשר נזקפו
לרווח והפסד

726

9,041

)(12,714

38,762

)(1,983

5,430

)(5,649

33,613

שינויים אשר נזקפו
לרווח הכולל ולהון

-

-

-

47,450

-

-

)(3,143

44,307

השפעת השינוי
בשיעורי המס
יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום 31
בדצמבר2011 ,

)(14,746

324

)(9,955

922

2,586

2,579

)(608

)(18,898

)(128,446

20,406

)(65,064

33,106

32,330

25,743

)(27,589

)(109,514

שינויים אשר נזקפו
לרווח והפסד

)(8,561

49,340

)(10,879

)(13,819

6,815

4,354

)(1,567

25,683

שינויים אשר נזקפו
לרווח הכולל ולהון

-

-

-

)(83,332

-

-

600

)(82,732

-

32,477

-

-

-

-

-

32,477

)(137,007

102,223

)(75,943

)(64,045

39,145

30,097

)(28,556

)(134,086

תוספת בגין מיזוג
יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום 31
בדצמבר2012 ,
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מסים על ההכנסה )המשך(
ט.

מסים נדחים )המשך(
המסים הנדחים מוצגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי כדלקמן:
 31בדצמבר
2011

2012
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים
התחייבויות בגין מסים נדחים

י.

822
)(134,908

8,274
)(117,788

)(134,086

)(109,514

מס תאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף בדוח רווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ליום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
345,578

90,985

434,715

שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
)ראה סעיף ב' לעיל(
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל
הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי

35.53%

34.48%

35.34%

120,155

32,656

153,750

עלייה במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הכנסות פטורות
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

רווח לפני מסים על ההכנסה

5,144
)(3,545
208

5,300
)(2,222
)(263

10,582
)(5,492
1,562

הפרשים בבסיס המדידה
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
גידול )קיטון( בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות ,בגינם לא
נזקפו מסים נדחים בעבר
עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי
המס
מסים בגין שנים קודמות )שוטפים ונדחים(
הטבת מס שנוצרה במיזוג )ראה ביאור  4לעיל(
אחרים

1,114
1,818
1,766

)(445
1,851
)(17

)(2,914
1,176
93

)(50
-

)(2,949
18,898

)(3,624
-

840
)(100
)(53,561
1,562

4,503
)(5,956
1,329

)(6,140
3,511
264

מסים על ההכנסה
שיעור מס אפקטיבי ממוצע

75,351
21.80%

52,685
57.91%

152,768
35.14%
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה ,הטבות אחרות לטווח ארוך
והטבות בגין פיטורין.
הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת ,לפי סעיף  14כמתואר להלן .התחייבויות
הקבוצה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.
חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת
העובד אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה
מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן:
תוכניות הפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-על-פיו הפקדותיה
השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת
לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות
הפקדה מוגדרת .ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים  2011 ,2012ו 2010 -לסך של
 29,647ש"ח ,לסך של  22,638אלפי ש"ח וסך של  15,783אלפי ש"ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות
הנהלה וכלליות.
תוכנית הטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל ,מטופל
על ידי הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ומנגד קיימים סכומים
בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
א.

הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
שאיננה ממומנת

44,147

39,123

התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת

143,719

138,103

187,866

177,226

שווי הוגן של נכסי התוכנית

45,326

46,317

סה"כ התחייבות ,נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות

142,540

130,909
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ב.

מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות
.1

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2011

2012
אלפי ש"ח

.2

יתרה ליום  1בינואר

177,226

161,645

עלות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
הפסד )רווח( אקטוארי ,נטו
התאמות אחרות

6,276
16,769
)(15,479
8,252
)(5,178

7,670
19,013
)(8,929
)(956
)(1,217

יתרה ליום  31בדצמבר

187,866

177,226

נכסי התוכנית
א(

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופ"ג
לשכירים וקרנות פנסיה( וכן פוליסות ביטוח מתאימות.

ב(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2011

2012
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

46,317

43,023

תשואה צפויה
הפסד אקטוארי ,נטו
הפקדות לתוכנית על-ידי המעביד
הטבות ששולמו
התאמות אחרות

1,966
)(362
7,238
)(5,848
)(3,985

2,360
)(2,766
9,490
)(4,182
)(1,608

יתרה ליום  31בדצמבר

45,326

46,317
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ב.

מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות )המשך(
.3

ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת )נומינלי(
 31בדצמבר
2011
2012
%

.4

שיעור ההיוון

4.57

4.94

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

4.63

5.48

שיעור עליית שכר צפויה

5.09

4.94

הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות
2012

2011

 31בדצמבר
2010

2009

2008

אלפי ש"ח

.5

ערך נוכחי של ההתחייבות בגין
ההטבה המוגדרת

187,866

177,226

161,645

136,773

112,521

שווי הוגן של נכסי התוכנית

45,326

46,317

43,023

33,699

25,910

גרעון בתוכנית
התאמות הנובעות מניסיון העבר
לגבי:

)(86,611) (103,074) (118,622) (130,909) (142,540

התחייבויות התוכנית

8,252

)(956

7,487

11,210

3,953

נכסי התוכנית

)(362

)(2,766

412

3,200

)(2,480

הוצאות שנזקפו לרווח והפסד

עלות שירות שוטף
ריבית בגין ההתחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
הפסד אקטוארי ,נטו שהוכר השנה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
17,479
19,013
16,769
7,033
7,670
6,276
)(1,952
)(2,360
)(1,966
7,075
1,810
8,614

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים *(

29,693

26,133

29,635

תשואה בפועל על נכסי התוכנית

2,570

)(529

2,968

*(

ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות ,ראה
באור  33להלן.
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זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
הוצאות לשלם
ספקים ונותני שירותים
זכאים בגין רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
מוסדות ורשויות ממשלתיות
הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

96,996
39,792
105,718
19,509
21,735
65,173

חברות ביטוח ותווכני ביטוח:
פקדונות של מבטחי משנה
חשבונות אחרים

382,259
87,505

381,588
86,577

סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

469,764

468,165

סוכני ביטוח
מבוטחים ועמיתים
הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
פרמיה מראש
קרנות פנסיה
התחייבות בשל רכישת פעילות )ראה באור .39ה(.3.
אחרים

211,746
175,127
11,965
42,466
15,683
7,299
16,215

173,761
183,899
12,577
31,981
14,744
7,027
3,819

סך הכל זכאים ויתרות זכות

1,299,188

1,257,325

ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת באור )(2)37ה'(.
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התחייבויות פיננסיות
באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות .מידע נוסף בדבר החשיפה של
הקבוצה לסיכוני ריבית ,מטבע חוץ ונזילות ,ניתן בבאור  37בדבר ניהול סיכונים.
א.

פרוט התחייבויות פיננסיות
 31בדצמבר
2011
2012
2011
2012
שווי הוגן **(
ערך בספרים
אלפי ש"ח
 .1התחייבויות פיננסיות
המוצגות בעלות מופחתת:
אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים
הלוואות מתאגידים בנקאיים
 -ראה סעיף ג' להלן

-

2,498

-

2,498

21,875

31,250

22,831

32,332

אגרות חוב  -ראה סעיף ד' להלן

879,272

952,537

943,480

961,761

כתבי התחייבויות נדחים *(
 -ראה סעיף ה' להלן

857,031

965,627

958,147

1,012,982

פיקדון צובר ריבית  -ראה סעיף
ו' להלן

15,540

-

37,742

-

הלוואה מחברה כלולה -
ראה סעיף ז' להלן

416

418

409

387

1,774,134

1,952,330

1,962,609

2,009,960

 .2התחייבויות פיננסיות המוצגות
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

**(

ב.

נגזרים )ראה סעיף ט' להלן(

31,951

110,790

31,951

110,790

סך התחייבויות פיננסיות

1,806,085

2,063,120

1,994,560

2,120,750

*( מזה כתבי התחייבות נדחים
המהווים הון משני

609,336

708,423

704,916

759,498

השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל-אביב מבוסס על מחירן בבורסה
לתאריך הדיווח ,השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן נסחרות מבוסס על היוון תזרים
מזומנים צפוי מתעודות ההתחייבות.

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת  -פרטים בדבר ריבית והצמדה
 31בדצמבר
2011
2012
ריבית אפקטיבית
אחוזים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
דולר

4.61
6.60
2.42
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ג.

הלוואות מתאגידים בנקאיים  -פרטים נוספים
 %ריבית
שנתית נקובה
לתאריך הדוח

בסיס הצמדה

6.60

שקלי

ערך בספרים ליום
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
21,875

31,250

הלוואה מבנק למנורה מבטחים קרנות נאמנות שהתקבלה בחודש יולי  .2007ההלוואה נפרעת בששה
עשר תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיום  31בדצמבר.2008 ,
ד.

אגרות חוב  -פרטים נוספים

פירוט
)(1
)(2

)(1

 %ריבית
שנתית נקובה
לתאריך הדוח

בסיס הצמדה

4.28
4.50

מדד
מדד

ערך בספרים ליום
 31בדצמבר
2012
2011
אלפי ש"ח
604,982
274,290

681,668
270,869

879,272

952,537

אגרות חוב הונפקו על-ידי החברה למשקיעים מוסדיים ביום  12ביולי 2007 ,ודורגו על-ידי
חברת מידרוג בדירוג  .Aa2אגרות החוב הינן צמודות מדד ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של
 4.28%ונפרעות בתשעה תשלומים שנתיים שווים החל מחודש יולי .2011 ,אגרות החוב
נרשמו למסחר ביום  6במרס.2008 ,
בחודש אוקטובר  2011גייסה החברה חוב בסך  100מיליוני ש"ח באמצעות הנפקה פרטית של
אגרות חוב לגופים מוסדיים על דרך של הרחבת הסדרה כאמור .לקראת ההנפקה ,פרסמה
חברת מדרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג אגרות החוב של החברה עומד על דירוג של Aa3
באופק יציב .דוח הדירוג התבסס ,בין היתר ,על כך שיתבצע שינוי מבני הכולל את העברת
מניות מבטחים פנסיה ממנורה ביטוח לחברה תוך שנה ממועד הדירוג .במידה והשינוי המבני
האמור לא יתבצע ,ייבחן הדירוג מחדש.

)(2

בחודש יולי  ,2010השלימה החברה גיוס פרטי של חוב ממשקיעים מוסדיים בהיקף כספי של
 170מיליוני ש"ח .במסגרת הגיוס הקצתה החברה למשקיעים המוסדיים  170מיליוני ש"ח ע.נ.
אג"ח )סדרה ב'( ,הנושאות ריבית שנתית בשיעור של  ,4.5%המשולמת אחת לשנה ב30 -
ביוני ,החל משנת  2011ועד לשנת  .2022קרן אגרות החוב תיפרע בחמישה תשלומים שווים
החל מחודש יוני  2018ועד לחודש יוני  .2022הקרן והריבית צמודים למדד .החברה התחייבה
שלא לשעבד את נכסיה ללא הסכמת הנאמן מראש ובכתב ,למעט שעבוד על נכס שיירכש על
ידי החברה לטובת הגורם שיממן את רכישתו .באגרות החוב נקבעו מקרים נהוגים בהם
קיימת הזכות לפרעון מיידי כדוגמת מינוי כונס נכסים ,צו הקפאת הליכים וכו' .בנוסף ,נקבעה
זכות להעמדה לפרעון מיידי ,במקרה והחברה תמכור את מרבית נכסיה או את מרבית
פעילותה .אגרות החוב דורגו בדירוג של  Aa3על ידי חברת מידרוג בע"מ .הדירוג ניתן לסדרה
ו/או להלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל של  250מיליוני ש"ח .החברה השקיעה את
מלוא כספי ההנפקה במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב )הון היברידי(.

החברה הצהירה על כוונתה לשמור נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של  125%מהחזרי החוב )קרן
 +ריבית( שנה מראש ,בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות של החברה.
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ד.

אגרות חוב  -פרטים נוספים )המשך(
)(2

)המשך(
בחודש ספטמבר  2010הנפיקה החברה למשקיע מוסדי סך של  80מיליוני ש"ח ע.נ .אג"ח
)סדרה ב'( נוספים .תמורת ההנפקה עמדה על סך של כ 84.6 -מיליוני ש"ח ,המגלמת פרמיה
בסך של כ 3.98% -מעל הפארי .הנפקה זו משלימה גיוס של אג"ח סדרה ב' בסך כולל של 250
מיליוני ש"ח ע.נ .אג"ח ,שתנאיה פורטו לעיל 83 .מיליוני ש"ח מתמורת ההנפקה הושקעו
במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב )הון היברידי( ,בדרך של הנפקת שטר הון נדחה בסך 80
מיליוני ש"ח ע.נ ,.שתנאיו זהים לתנאי שטר ההון שהונפק בחודש יולי .2010

ה.

כתבי התחייבות נדחים  -פרטים נוספים

פירוט

צמודים למדד:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

 %ריבית
שנתית
נקובה
6.60
5.84
5.45
4.05
4.65

ערך בספרים ליום
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
9,682
23,901
183,726
435,481
204,241

19,088
31,416
241,502
471,745
201,876

857,031

965,627

)(1

כתב התחייבות נדחה שהנפיקה מנורה ביטוח לבנק ביום  20בינואר .2000 ,כתב ההתחייבות
נפרע בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  20בינואר .2004 ,זכויות הבנק לקבלת
סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח.

)(2

כתבי התחייבויות נדחים שהנפיקה מנורה ביטוח למשקיעים מוסדיים ביום  8ביולי2001 ,
ושאינם סחירים בבורסה .כתבי ההתחייבות נפרעים בעשרה תשלומים שנתיים שווים ,החל
מיום  8ביולי .2006 ,זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של
כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח.

)(3

כתבי התחייבות נדחים שהנפיקה מנורה ביטוח למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר
 2004ושאינם סחירים בבורסה .כתבי התחייבות דורגו על-ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג .Aa2
בחודש דצמבר  2012הורידה מדרוג את דירוג כתבי ההתחייבות ל Aa3 -עם אופק יציב.
כתבי ההתחייבות נפרעים בששה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  6במאי.2010 ,
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים
של מנורה ביטוח.
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ה.

כתבי התחייבות נדחים  -פרטים נוספים )המשך(
)(4

כתבי התחייבות בסך של  200מיליון ש"ח ע.נ .שהונפקו על-ידי מנורה גיוס הון למשקיעים
מוסדיים ולציבור בחודש מאי .2007 ,תמורת הנפקת כתבי ההתחייבות הופקדה במנורה
ביטוח ,לשימושה ,על-פי שיקוליה ועל אחריותה .מנורה ביטוח התחייבה לשלם לבעלי כתבי
ההתחייבות את הקרן ,ההצמדה והריבית על-פי תנאי כתבי ההתחייבות .כתבי ההתחייבות
דורגו על-ידי חברת מידרוג בדירוג  Aa2והינם סחירים בבורסה .כתבי ההתחייבות ייפרעו
באחד עשר תשלומים שנתיים שווים החל מיום  1ביולי.2012 ,
בחודש מאי  2008הנפיקה מנורה גיוס הון על-פי תשקיף  200,000,000ש"ח ע.נ .כתבי
התחייבות )סדרה א'( ,רשומים על שם ,בני  1ש"ח ע.נ .כ"א ,של מנורה גיוס הון בדרך של
הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,על-פי תשקיף
שפרסמה מנורה גיוס הון ביום  3במאי) 2007 ,להלן  -סדרה א'( .כתבי ההתחייבות הונפקו
בניכיון בשיעור של  .2.57%זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני
תביעותיהם של כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח.
בחודש דצמבר  2012הודיעה חברת מדרוג בע"מ כי היא מורידה את דירוג כתבי ההתחייבות
)סדרה א'( שהונפקו על ידי מנורה גיוס הון לדירוג  Aa3עם אופק יציב.

)(5

ביום  6באוקטובר 2011 ,גייסה מנורה גיוס הון חוב בהיקף של  200מיליוני ש"ח בהנפקה
פרטית מגופים מוסדיים .כספי הגיוס משמשים כהון משני מורכב במנורה ביטוח .לקראת
ההנפקה פרסמה חברת מדרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג כתבי ההתחייבות האמורים הינו
 Aa3באופק שלילי.
כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( בני  1ש"ח ערך נקוב כל אחד ,נושאים ריבית שנתית בשיעור של
 ,4.65%צמודים למדד שפורסם בחודש אוגוסט  2011ועומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 14
באוקטובר .2024 ,הריבית על כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( תשולם בתשלומים שנתיים ביום
 14באוקטובר של כל שנה קלנדרית החל משנת  2012ועד מועד פירעונן הסופי בשנת .2024
עם זאת ,למנורה גיוס הון אפשרות לפידיון מוקדם בשנת  ,2021בהתקיים אחד מהתנאים
הבאים (1) :במקביל לפידיון המוקדם של כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( ,תנפיק מנורה גיוס הון
מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה; או ) (2באישור מראש של המפקח ובתנאים שיקבע.
ככל שמנורה גיוס הון לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם ,תשולם תוספת ריבית למחזיקי
כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות באותה עת ,בגין יתרת
התקופה )ממועד הפידיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל( ,שתהא
בשיעור של  50%ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה )"הריבית המעודכנת"( .תוספת
הריבית כאמור תעמוד על שיעור של .1.235%
כמו כן ,בגין כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( ,יידחו תשלומי קרן ו/או ריבית ,אשר במועד הקובע
לתשלומם תתקיימנה "נסיבות משהות" ,כהגדרתן בשטר הנאמנות .תשלומים אלו יידחו עד
שתחדלנה להתקיים "הנסיבות המשהות" וזאת לא יותר משלוש שנים ממועד פירעון הריבית
ו/או הקרן .תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור ,ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית
בשיעור הריבית הנקובה בגין כתבי ההתחייבות כמפורט בשטר הנאמנות.
תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של  200מיליוני ש"ח והופקדה במנורה ביטוח בפיקדון נדחה
בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי כתבי ההתחייבות .הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי
ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק מנורה ביטוח ,ובעל מעמד נדחה לעומת שאר
התחייבויותיה של מנורה ביטוח כלפי נושיה.
בחודש דצמבר  2012דורגו כתבי ההתחייבויות על ידי מידרוג בדרוג  ,A1עם אופק יציב.

ו.

פיקדון צובר ריבית
הפיקדון התקבל ממוכרת החברה לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ )לשעבר הבנק לפיתוח תעשיה
בע"מ( )להלן  -הבנק( להבטחת גביית האשראי מלקוחות הבנק ,ראה באור  4לעיל .הפיקדון הינו
צמוד מדד ונושא ריבית בשיעור של .4.5%
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ז.

הלוואה מחברה כלולה
בחודש ינואר  2010נתנה חברה כלולה לחברה מאוחדת הלוואה בסך של  125אלפי דולרים .ההלוואה
נושאת ריבית שנתית בשיעור יוריבור לשנתיים  1.5% +וצפויה להיפרע בחודש ינואר  2014עם
אופציה לפרעון מיידי לפי דרישתה של החברה הכלולה.

ח.

הוצאות הנפקה שטרם הופחתו
יתרת הוצאות ההנפקה הנדחות שטרם הופחתו ליום  31בדצמבר 2012 ,הינה בסך של  2,272אלפי
ש"ח )ליום  31בדצמבר 2,835 – 2011 ,אלפי ש"ח( .הוצאות ההנפקה הנדחות מופחתות לפי שיטת
הריבית האפקטיבית.

ט.

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמות:
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו
באופן הבא:
 רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיללמכשירים זהים.
 רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם כלוליםברמה  1לעיל.
 -רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

רמה 1
3,986

נגזרים *(

רמה 1
-

נגזרים *(
*(

 31בדצמבר2012 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
-

27,965

31,951

 31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
110,790

סה"כ

-

סה"כ
110,790

להלן סכום החשיפה ,נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות הפיננסיות
לתאריך הדוח הכספי:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
מטבע חוץ

112,746

)(477,610

מדד מניות

-

18,784

ריבית

)(57,822

)(203,738
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פרמיות שהורווחו בשייר
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2012 ,
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו
אלפי ש"ח
פרמיות בביטוח חיים

1,800,069

115,769

1,684,300

פרמיות בביטוח בריאות

434,842

103,292

331,550

פרמיות בביטוח כללי

2,535,931

667,662

1,868,269

סה"כ פרמיות

4,770,842

886,723

3,884,119

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה *(

)(97,800

)(24,699

)(73,101

סה"כ פרמיות שהורווחו

4,673,042

862,024

3,811,018

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2011 ,
ביטוח
ברוטו
שייר
משנה
אלפי ש"ח
פרמיות בביטוח חיים

1,680,902

118,579

1,562,323

פרמיות בביטוח בריאות

370,184

101,854

268,330

פרמיות בביטוח כללי

2,310,637

590,958

1,719,679

סה"כ פרמיות

4,361,723

811,391

3,550,332

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה *(

)(43,029

67,042

)(110,071

סה"כ פרמיות שהורווחו

4,318,694

878,433

3,440,261

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2010 ,
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו
אלפי ש"ח
פרמיות בביטוח חיים

1,700,745

113,191

1,587,554

פרמיות בביטוח בריאות

347,855

95,590

252,265

פרמיות בביטוח כללי

2,243,760

756,148

1,487,612

סה"כ פרמיות

4,292,360

964,929

3,327,431

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה *(

)(22,098

)(60,111

38,013

סה"כ פרמיות שהורווחו

4,270,262

904,818

3,365,444

*( עיקר השינוי נובע מפרמיות בענפי ביטוח כללי.
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רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה
השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
סך הכל רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד
התחייבויות תלויות תשואה ,נטו
רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן
תלויות תשואה ,הון ואחרים
הכנסות מנדל"ן להשקעה:
שערוך נדל"ן להשקעה
הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה

520,758
389,529
279,153
221,247
6,348

97,075
56,961
)(681,745
)(116,646
3,742

320,655
276,464
430,336
146,565
626

1,417,035

)(640,613

1,174,646

9,934
6,875

16,806
6,372

20,548
5,702

סך הכל הכנסות מנדל"ן להשקעה

16,809

23,178

26,250

רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות ,למעט ריבית
הפרשי הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגין:
נכסים פיננסיים זמינים למכירה )א(
נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )ב(
נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים )ג(

65,214
52,204
47,296
164,714

)(7,064
)(92,401
19,948
)(79,517

158,172
88,464
16,878
263,514

הכנסות ריבית *( והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים הנמדדים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד

766,943

831,688

835,158

28,926

65,996

41,549

רווח )הפסד( מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן
דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים
הכנסות מדיבידנד

)(2,491
9,637

46,114
19,247

)(46,384
14,652

סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון

2,401,573

266,093

2,309,385

*( בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר אינם
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפגם

4,189

6,424

6,030
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רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון )המשך(
א.

רווחים )הפסדים( נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

ב.

רווחים נטו מניירות ערך שמומשו

24,589

78,218

117,694

ביטול ירידות ערך )ירידות ערך( נטו שנזקפו לרווח והפסד

40,625

)(85,282

40,478

סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים
זמינים למכירה

65,214

)(7,064

158,172

רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
שינויים בשווי ההוגן נטו ,לרבות רווח ממימוש:
בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית

ג.

52,204

)(92,401

88,464

רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים
כהלוואות וחייבים

58,925

22,079

15,950

ביטול ירידות ערך )ירידות ערך( נטו שנזקפו לרווח והפסד

)(11,629

)(2,131

928

סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים
כהלוואות ויתרות חובה

47,296

19,948

16,878
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הכנסות מדמי ניהול
א.

ההרכב
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
דמי ניהול בענפי הפנסיה והגמל
דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול בגין חוזי השקעה
דמי ניהול בגין ניהול קרנות נאמנות ,תיקי השקעות
ואחרים

441,130
(* 15,673
85,676
16,058

408,109
78,167
16,065

355,706
108,082
68,350
16,893

59,872

81,873

86,840

סה"כ הכנסות מדמי ניהול

618,409

584,214

635,871

*( ראה ביאור (2) 37ב'.
ב.

הפחתת דמי ניהול
בחודש יוני  2012פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול( ,התשע"ב-
 ,2012תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )תנאים בחוזי ביטוח( )תיקון( ,התשע"ב2012-
ותקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס'  ,(4התשע"ב 2012-שעניינן תיקון
לדמי הניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני )להלן " -התקנות"(.
בהתאם לתקנות ,דמי הניהול המרבים שייגבו במוצרי ביטוח חיים שיימכרו החל מיום  1בינואר,
 ,2013יהיו עד  1.1%מהצבירה ועד  4%מההפקדות והחל מיום  1בינואר 2014 ,יהיו עד 1.05%
מהצבירה ועד  4%מההפקדות .כמו כן ,דמי הניהול המרביים שיגבו בקופות גמל ובקרנות פנסיה
חדשות כלליות החל מאותו מועד יהיו עד  1.05%מהצבירה ו 4% -מההפקדות.
התקנות לא שינו את דמי הניהול המרביים בקרנות פנסיה אחרות ובקרנות השתלמות .כמו כן אושר
כי דמי הניהול המרביים בקופה משלמת לקצבה שניתן לגבות מקצבאות לא יעלה על שיעור של
 0.6%מהצבירה וכן כי דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי קשר כהגדרתם
על פי חוזר המפקח לא יעלה על  0.3%מהצבירה ,תוך קביעה כי במידה והקופה הצליחה ליצור קשר
עם עמית שהקשר עימו נותק ,היא תהיה רשאית לחזור ולגבות מחשבון העמית ,החל ממועד זה
ואילך ,את שיעור דמי הניהול שגבתה במועד ניתוק הקשר ,ולגבי תקופת ניתוק הקשר ,תהיה רשאית
לגבות שיעור של  0.5%דמי ניהול לשנה בלבד.
כניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול ,צפויים להקטין את דמי הניהול שיגבו על ידי
החברה וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול שיגבו בגין מוצרי ביטוח שימכרו החל מיום  1בינואר,
 2013ומהפחתת דמי הניהול בגין עמיתים מנותקי קשר .כמו כן ,כניסת התקנות לתוקף עלולה
להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניהול גבוהים יותר שמכרה החברה בעבר והחלפתן או
ניודן לפוליסות חדשות עם דמי ניהול נמוכים.
להערכת הקבוצה ,הפסקת שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות בחסכון הכוללות מקדמי קצבה
מובטחים ,כאמור בבאור )(5)37ב() (5)(3להלן ,עשויה למתן תופעה זו.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה הכוללת של התקנות על הכנסותיה ועל רווחיותה ,אשר בשלב זה
איננה ניתנת להערכה במיוחד לאור רפורמות נוספות בתחום החיסכון הפנסיוני שנכנסו לתוקף
בשנים האחרונות ו/או שנמצאות בהליכי חקיקה ואשר נועדו להגביר את התחרות ,השקיפות
והניידות בתחום החיסכון הפנסיוני.
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הכנסות מעמלות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

באור - :30

עמלת סוכנויות ביטוח
עמלת ביטוח משנה ,בניכוי שינוי בהוצאות רכישה
נדחות בגין מבטחי משנה
עמלות אחרות

12,048

12,868

9,110

190,021
6,483

188,028
5,496

208,157
12,864

סה"כ הכנסות מעמלות

208,552

206,392

230,131

הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
650
427
)(106
)(147
311
332
580
333

הכנסות מתמלוגים
רווח )הפסד( הון ממכירת רכוש קבוע
הכנסות משכירות
אחרות

518

סה"כ הכנסות אחרות
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תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
בגין חוזי ביטוח חיים:
תביעות ששולמו ותלויות
מקרי מוות ,נכות ואחרים
בניכוי ביטוח משנה
פוליסות שנפדו
פוליסות שמועדן תם
גמלאות
סך כל התביעות
גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים )למעט
שינוי בתלויות( בשייר
גידול בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואה

319,372
)(61,274
258,098
561,839
198,234
25,954
1,044,125

299,626
)(53,782
245,844
521,345
209,866
22,059
999,114

292,827
)(69,160
223,667
549,146
136,897
15,234
924,944

1,989,012
389,137

48,737
278,087

1,812,024
368,335

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר בגין חוזי ביטוח חיים

3,422,274

1,325,938

3,105,303

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי:
ברוטו
ביטוח משנה
בשייר
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בריאות:
ברוטו
ביטוח משנה
בשייר
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר

באור - :32

1,704,438
)(391,761
1,312,677

1,603,531
)(400,736
1,202,795

1,706,223
)(507,954
1,198,269

416,977
)(265,293
151,684

239,487
)(99,093
140,394

271,406
)(97,359
174,047

4,886,635

2,669,127

4,477,619

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
הוצאות רכישה:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות
שינוי בהוצאות רכישה נדחות

533,234
254,930
)(114,785

500,463
200,821
)(56,215

505,913
207,682
)(70,961

סה"כ הוצאות רכישה

673,379

645,069

642,634

עמלות שוטפות אחרות
הוצאות שיווק אחרות

310,495
39,251

250,349
33,916

247,890
24,313

סה"כ עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

1,023,125

929,334

914,837
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הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
פחת והפחתות
אחזקת משרדים ותקשורת
ייעוץ משפטי ומקצועי
מיכון )ללא פחת ושכר(
קנסות
בנק
אחזקת רכב
אחרות

545,115
128,078
71,165
58,639
104,353
825
28,755
24,053
56,125

515,379
102,192
68,598
56,029
99,258
348
30,088
19,521
53,175

456,254
81,574
54,151
45,086
89,544
14,262
28,959
16,784
55,257

סה"כ )*(

1,017,108

944,588

841,871

בניכוי:

באור - :34

סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח
סכומים שסווגו בסעיף עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

)(88,913
)(289,090

)(71,012
)(223,059

)(58,909
)(222,084

הוצאות הנהלה וכלליות

639,105

650,517

560,878

)*( הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך

265,684

232,114

181,759

לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה וכלליות בסך

1,698

1,703

2,131

תשלום מבוסס מניות
א.

הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
להלן ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בגין תוכניות תשלום מבוסס מניות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
סך ההוצאה שהוכרה מעסקת תשלום מבוסס מניות
המסולקת במכשירים הוניים )ראה סעיף ב' להלן(
סך ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלום מבוסס
מניות המסולקת במזומן )ראה סעיף ג' להלן(

134

773

1,310

1,921

404
1,177

1,869
3,179

5
1,926

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :34

תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכנית להקצאת מניות למנכ"ל החברה )לשעבר  -מנכ"ל מנורה ביטוח(
 .1פרטי התוכנית
ביום  27באוגוסט 2003 ,אישרו דירקטוריון מנורה ביטוח ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן
ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה תוכנית להקצאת מניות למנכ"ל החברה )במועד אישור
התוכנית  -מנכ"ל מנורה ביטוח( )להלן  -התוכנית( ,כמפורט להלן:
במסגרת התוכנית הקצתה מנורה ביטוח לנאמן עבור המנכ"ל מניות המהוות  4%מהונה המונפק
של מנורה ביטוח לאחר ההקצאה .המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל דיבידנד או
הטבה אחרת ,שתחלק מנורה ביטוח ממועד אישור התוכנית .מניות אלה אינן ניתנות להעברה,
מכירה או שעבוד.
הנאמן יעביר את המניות למנכ"ל בעשר מנות שנתיות שוות ,החל מתום שנה ממועד חתימת
התוכנית .כמו כן ,ממועד הזכאות ,תהיה למנכ"ל הזכות להמיר את מניות מנורה ביטוח למניות
החברה ,המהוות  4%מהונה של החברה לאחר ההמרה ,כפוף להתאמות .לחברה הזכות לחייב
את המנכ"ל להמיר את המניות כאמור לעיל.
שוויין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כ 44.7-מיליוני ש"ח .השווי ההוגן נמדד
על-פי השווי בו נסחרו מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב במועד הקצאת המניות
כאמור.
מנורה ביטוח והחברה קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה ,במסלול הכנסת עבודה.
תוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אשר בקרות אחד מהם יהיה המנכ"ל זכאי לכל המניות
והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו"ר הדירקטוריון הסמכות להקדים את זכאות המנכ"ל
בגין המניות בכמות שלא תעלה על  20%מהמניות.
התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה ביום  19בנובמבר 2003 ,וקיבלה
את כל האישורים הנדרשים לפי החוק.
בשנת  2005המיר המנכ"ל שתי מנות )מתוך עשר( של מניות מנורה ביטוח שהוענקו לו למניות
החברה.
 .2שינוי בתוכנית
ביום  31ביולי 2008 ,אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של מנורה ביטוח והחברה שינוי
בתכנית להקצאת מניות למנכ"ל ,שאושרה לראשונה ביום  27באוגוסט) 2003 ,להלן  -התכנית
המקורית( כמפורט להלן.
בוצעה המרה מיידית של מלוא מניות מנורה ביטוח ,שהוחזקו אצל הנאמן עבור המנכ"ל ,למניות
החברה ,המוחזקות גם הן על-ידי הנאמן לטובתו ,וזאת בהתאם ליחס ההמרה הקבוע בתכנית
המקורית ,כשהוא מחושב נכון לערב אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור ,דהיינו נכון
לתום יום המסחר של ה 30-ביולי) 2008 ,להלן  -ההמרה המיידית( .מובהר בזאת ,כי כתוצאה
מההמרה המיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של מנות המניות להן זכאי המנכ"ל על-פי
התכנית המקורית.
בנוסף ,שונה מסלול המיסוי החל על המניות להן זכאי המנכ"ל ,ממסלול פירותי למסלול הוני על-פי
סעיף  102לפקודת מס הכנסה ,דהיינו :במקום מסלול ההקצאה הפירותי )מסלול הכנסת עבודה( ,כפי
שנקבע בתכנית המקורית ,ימוסה המנכ"ל במועד המימוש )כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה(
על-פי המסלול ההוני .מובהר ,כי תכנית המניות על-פי המסלול ההוני כאמור מחליפה את התכנית
המקורית בתחולה לגבי שש המנות שטרם הבשילו על-פי התכנית המקורית בלבד ,למעט השינויים
הנ"ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית.
בהמשך לאמור לעיל ,ביום  24באוגוסט 2008 ,הנפיקה החברה סך של  1,696,518מניות בנות 1
ש"ח ע.נ .כ"א ,כנגד קבלת מלוא יתרת מניות מנורה ביטוח שהוחזקו בנאמנות עבור המנכ"ל על-
פי התכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור החזקות החברה במנורה ביטוח ל.100%-
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
ג.

תוכנית להקצאת יחידות תגמול למנכ"ל מנורה ביטוח ולנושאי משרה בכירה
 .1פרטי התוכנית
במסגרת תוכנית תגמול כוללת כמפורט בבאור  38ג' להלן ,הוקצו על ידי מנורה ביטוח ,לנושאי
משרה בחברה ובמנורה ביטוח וכן למנכ"ל מבטחים פנסיה ,יחידות תגמול בתנאים המפורטים
להלן .לא הוקצו יחידות תגמול לדירקטורים בחברה ובמנורה ביטוח ולנושאי משרה אשר הינם
צד קשור לבעל השליטה או שאינם חברי הנהלה .דירקטוריון מנורה ביטוח יהיה מופקד על
ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית התגמול הכוללת ,ועל כל הפעולות
שתהיינה נדרשות לשם כך ,לרבות קביעת זהות הניצעים ,הענקת יחידות תגמול נוספות
לניצעים נוספים בהתאם להוראות תוכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים
ספציפיים ,וכן על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים ,וכן ניהול ,הבהרה
ויישום תוכנית הענקת יחידות התגמול.
יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי )ברוטו( המגיע לניצע במועד מימוש
יחידות התגמול בלבד ,ואינן מהוות אופציות ו/או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ערך כלשהם של
מי מחברות הקבוצה ו/או אילו מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה.
הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול ,יחושב על פי ההפרש בין מחיר
המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול ,כשהוא מוכפל במספר
יחידות התגמול הממומשות )להלן  -סכום התגמול( .מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול הינו
ממוצע מחיר מניית החברה בבורסה  90יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה לכל
ניצע .מחיר המימוש יהא מחיר הנעילה של מנית החברה בבורסה ,ביום המימוש )ואם יום
המימוש אינו יום מסחר ,אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש( .הסכום אשר ישולם
לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום "ברוטו" ,וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול
על התשלום בגין יחידות התגמול ,ו/או שהחברה תהיה חייבת לנכות על פי כל דין ,יחול על
הניצע.
יחידות התגמול יבשילו במספר מנות ,על פני ארבע שנים ממועד אישור דירקטוריון מנורה
ביטוח את הענקת יחידות התגמול ,כאשר המנה הראשונה בשיעור של  50%תובשל בחלוף
שנתיים 25% ,בחלוף שלוש שנים ו  25% -הנותרים בחלוף ארבע שנים .כל מנה תהא ניתנת
למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה ,כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול
ביחס לכל מנה ,לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה ,או לזכות
כלשהי מכוחן.
בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות ,פיטורין ,פרישה,
סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות ,וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות
הטבה ,חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע,
אם יקבע לפי ישקול דעתו ,מנגנוני התאמה ,לפי העניין.
 .2יתרת ההתחייבות בגין זכויות העובדים שהבשילה עד לתאריך הדיווח
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
1,093

-

 .3השווי ההוגן של יחידות התגמול הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי .סך שווי
ההטבה לנושאי המשרה בקבוצה ,בגין הענקת יחידות התגמול כאמור הינו כ 2,999 -אלפי ש"ח,
על פני ארבע שנים ,המוכר על פני תקופת ההבשלה הצפויה.
עד למועד סילוק ההתחייבות ,מודדת הקבוצה מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל
מועד דיווח ,כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד.
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
ג.

תוכנית להקצאת יחידות תגמול למנכ"ל מנורה ביטוח ולנושאי משרה בכירה )המשך(
) .3המשך(
להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות:
תשואת דיבידנד )(%
תנודתיות צפויה במחיר המניה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים(
מחיר מניה )ש"ח(

37% - 36%
1.83% - 1.76%
1 - 3.7
34.56

 .4תנועה במהלך השנה
2011

2012
יחידות
1,052,337
1,137,995
)(40,334
)(22,482
125,992
1,137,995
1,115,513

יתרה ליום  1בינואר
יחידות תגמול שחולטו
יחידות תגמול שהוענקו
יתרה ליום  31בדצמבר

 .5הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החזוי של יחידות התגמול ליום  31בדצמבר,2012 ,
הינו  1.8שנים )ליום  31בדצמבר 2.8 - 2011 ,שנים(.
באור - :35

הוצאות מימון
2012

ליום  31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח

2010

הוצאות ריבית ,הפרשי הצמדה והפרשי שער בגין:
התחייבויות לבנקים
כתבי התחייבויות נדחים
אגרות חוב
מבטחי משנה
אחרות

1,786
53,248
52,264
11,174
8,968

2,454
58,713
60,993
13,275
8,470

3,096
57,025
51,070
9,063
1,620

סך הכל הוצאות מימון

127,440

143,905

121,874
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רווח למניה
חישוב הרווח הבסיסי למניה לשנת  2012התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של
 268,577אלפי ש"ח )בשנת  - 2011רווח בסך  37,816אלפי ש"ח ,בשנת  - 2010רווח בסך  281,616אלפי ש"ח(
מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של  63,272אלפי מניות.

באור - :37

ניהול סיכונים
 .1כללי
א.

מגזרי פעילות
הקבוצה פועלת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )ביטוח
חיים ,פנסיה וגמל( ,ביטוח בריאות וביטוח כללי .בנוסף ,פועלת הקבוצה בענפי שירותים
פיננסיים )קרנות נאמנות ,ניהול תיקי השקעות וחיתום( ונדל"ן .בפעילותה חשופה הקבוצה
לסיכונים הבאים:
 סיכונים פיננסיים. סיכונים ביטוחיים. -סיכונים תפעוליים.

ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים
מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה ,תוך
עמידה בדרישות הרגולטוריות ומגבלות סיכון שנקבעו מראש ושמירה על יעדיה העסקיים של
הקבוצה ועל איתנותה הפיננסית .בקבוצה מכהן מנהל סיכונים ראשי שתפקידו לנהל את מערך
ניהול הסיכונים וליישם שיטות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה העסקיים של
הקבוצה ובהתאמה גם לדרישות המפקח.
ניהול הסיכונים הינו פעילות חוצת-ארגון המבוססת על אחריות הגורמים העסקיים באורגנים
השונים בקבוצה לסיכונים הנלקחים על ידם ,יחידות תומכות הכוללות אקטואריה ,ביטוח משנה
חשבות ,ותחום ניהול סיכונים העוסק בזיהוי ,מדידה ,בקרה ודיווח .הדירקטוריונים השונים
בקבוצה מתווים עקרונות לניהול הסיכונים ומאשרים מדיניות בתחומי הפעילות השונים תוך
התייחסות לפעילות ניהול הסיכונים .בקבוצה פועלות ועדות לניהול סיכונים ,אחת עבור פעילות
הביטוח כספי נוסטרו ואחת עבור עמיתי הפנסיה והגמל ,בראשות המנכ"לים השונים אשר
תפקידן להגדיר ,לכוון ולתמוך בפעילויותיו של מערך ניהול הסיכונים בקבוצה ,תוך התחשבות
בהיבטים עסקיים ורגולטורים.
בחברות המאוחדות מנורה מבטחים ביטוח ,שומרה ,מנורה מבטחים פנסיה ומנורה מבטחים גמל
נערך מדי שנה סקר זיהוי סיכונים בשיתוף מנהליה הבכירים של הקבוצה במהלך הסקר מזוהים
סיכונים חדשים ,מוערכים מחדש סיכונים קיימים ונבחנים הצעדים שננקטו לטיפול בסיכונים
שהתממשו במהלך השנה .תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים
הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם.
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ניהול סיכונים )המשך(
 .1כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
.1

ניהול סיכונים פיננסיים )שוק ,נזילות ואשראי(
סיכון שוק מתייחס לאי הוודאות לגבי ערך הנכסים העתידי אשר עלול לעלות או לרדת
כתוצאה מחשיפתם לשינויים בגורמי שוק שונים ,כגון שיעורי ריבית ,שערי חליפין ,מחירי
המניות ומרווחי אשראי.
סיכון אשראי מתייחס לאי הוודאות ביכולתו של לווה ,מנפיק ,או מבטח משנה לעמוד
בהתחייבויותיו לקבוצה .סיכון זה בא לידי ביטוי בשתי צורות:
א .במחיר השוק של נכס החוב  -המחיר מבטא את הערכת השוק לגבי יכולתה של
החברה המנפיקה לעמוד בהתחייבויותיה ולכן סיכון האשראי בא לידי ביטוי
במרווח הריבית בהשוואה לנכס חוב זהה שהונפק ע"י הממשלה ומוגדר ,לעניין
זה ,כחסר סיכון .ככל שהשוק מעריך כי סיכון האשראי עולה ,המרווח שבו נסחר
נכס החוב בשוק מתרחב וערכו יורד ,ולהפך.
ב .בהפסד ההשקעה שייגרם במקרה של חדלות פירעון  -כתוצאה מחוסר יכולתו של
המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קרן ו/או ריבית.
סיכון נזילות נובע מ) :א( פדיונות מואצים של פוליסות ביטוח חיים )הסתברותו של
תרחיש זה גברה עם פרסומן של תקנות לניוד כספי ההשקעות לטווח ארוך() .ב( אי וודאות
לגבי העוצמה והעיתוי של תביעות במסגרת הביטוח הכללי.
אחריות ניהול הסיכונים הפיננסיים מתחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות בארגון .החל
בדירקטוריון ,דרך ועדות השקעה ,ועדות אשראי ,אגף השקעות ,מחלקת ניהול סיכונים,
מחלקת המערך האחורי )בק אופיס( ומחלקת דיווח ובקרה )מידל אופיס(.
החברות בקבוצה נוקטות במדיניות של ניהול סיכונים פיננסיים על ידי פיזור החשיפות
באמצעות קביעת טווחי השקעה מותרים לסוגי הנכסים השונים ,תוך התייחסות לפיזור
בין השאר ,על פני איזורים גיאוגרפיים ,מנפיקים ,מטבעות וענפי משק .כמו כן קיימות
מגבלות המתייחסות לגורמי סיכון ספציפיים ,כגון :ריבית ,מניות ,אשראי ושערי חליפין.
בחברות הביטוח ,הפנסיה והגמל הדירקטוריונים קובעים את מדיניות ניהול הסיכונים
הפיננסיים ,מאשרים טווחי ההשקעה בסוגי נכסים עיקריים ומאשרים מגבלות חשיפה
וסיכון עבור התיקים המנוהלים )בהם הסיכונים הפיננסיים מושתים על המבוטח או
העמית( ,מאשרים הדירקטוריונים את הקצאת הנכסים בכל תיק וקובעים מגבלת סיכון
כולל עבור כל אחד מהתיקים המנוהלים בהתאם להרכב תיק הייחוס .הדירקטוריונים
מקבלים דיווח שוטף לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות ומגבלות ניהול סיכונים שאושרו
על ידם.
הנהלות החברות הבנות בקבוצה מיישמות את מדיניות ההשקעות ,מדיניות האשראי
ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים )בחברות הביטוח והפנסיה( אשר אושרו
בדירקטוריונים השונים.
מחלקת דיווח ובקרה באגף השקעות )מידל אופיס( מנטרת באופן שוטף את המגבלות,
מתריעה על חריגות ,ומדווחת ,ע"פ העניין ,לועדות ההשקעה .מחלקת ניהול סיכונים
מבקרת את התהליך .חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון ,בתיק הנוסטרו ובתיקים המנוהלים,
מתבצעת ע"י מחלקת ניהול הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדות השקעה ולדירקטוריונים
של החברות השונות בהתאם להוראות הדין .ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים הפיננסיים,
החשיפות אליהם ומבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון בסעיפים  2ו 3-להלן.
עקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו של חברות הביטוח )נכסים כנגד עתודות ביטוח כללי
וביטוח חיים שאינם תלויי תשואה והון עצמי( מבוססים על ניהול נכסים מול התחייבויות
) :(ALMהקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה ,כמו גם ,מעיתוי התקבולים
והתשלומים הצפויים של הנכסים וההתחייבויות בהתאמה .ניהול אפקטיבי של הנכסים
מול ההתחייבויות מתבצע ע"י הגבלת החשיפה לסיכון ריבית )פער מחמ"מ( ,מדידת סיכון
השוק באמצעות מדד ה"ערך בסיכון" ) ,(VaRמעקב אחר התאמת נכסים להתחייבויות
בתקופות פירעון שונות וביצוע תרחישי קיצון.
בתיקים המנוהלים )ביטוח חיים תלוי תשואה ,פנסיה וגמל( מתבצע ניהול סיכונים
אקטיבי :בחינה של הקצאת נכסים אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד תיק סמן ,מדידת
סיכונים אבסולוטיים ויחסיים )יחסית לתיק סמן( ,חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון
וניתוח השפעת תרחישי קיצון.
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ניהול סיכונים )המשך(
 .1כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
.1

.2

ניהול סיכונים פיננסיים )שוק ,נזילות ואשראי(
עקרונות ניהול סיכוני אשראי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני ענפי
משק ,אזורים גיאוגרפיים ,לווים )קבוצות ובודדים( ודירוגם .הערכת סיכון הלוואות
ואשראי לא סחיר מתבצעים על פי מדיניות האשראי הלא סחיר שאושרה בדירקטוריונים
של הגופים המוסדיים .כל עסקת אשראי מעבר לסכום מינימלי מועברת לאישור וועדת
אשראי .עסקאות אשראי בסכומים גדולים יאושרו עפ"י מדרג סמכויות שבנהלי אגף
השקעות ו/או בנסיבות מיוחדות בהמלצת ועדת אשראי ו/או אגף השקעות ,יובאו לאישור
גם וועדות השקעה .כל עסקה מדורגת בדרוג חיצוני ,או בדרוג פנימי על פי מודל דרוג
פנימי )אושר ע"י הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים והמפקח בחודש דצמבר  (2012או
בהסתמך על דרוג בנק או מבטח אחר )למעט אשראי מוחרג ו/או הלוואות בסכומים לא
מהותיים כמוגדר בנהלי החברה ובכפוף לתקנות המפקח( .ועדות ההשקעות של הגופים
המוסדיים מפקחות על רמת פיזור נאותה בתיק נכסי החוב כולל שמירה על מגבלות
חשיפה הנגזרות מתקנות השקעה ו/או המדיניות המאושרת .במסגרת פעילות ניהול סיכוני
אשראי מתבצעת הערכה שוטפת של הסיכונים תוך מאמץ לאיתור מוקדם של חובות
בעייתיים לטיפול.
עקרונות מדיניות ניהול סיכון האשראי הנובע מחשיפה למבטחי משנה ,המבוססים על
שמירה על איכות התיק ופיזורו ,מפורטים בסעיף ) 4ו( להלן.
עקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות מבוססים בעיקרם על שמירה על רמה מינימאלית
של שיעור נכסים סחירים ומזומנים בתיקי הנכסים .בנוסף ,נקבע משקל מינימאלי
להשקעה בנכסים נזילים בחו"ל ,בהתחשב בהסתברות להתממשות אירוע קטסטרופלי
בישראל שיחייב העמדת סכומי מזומנים גדולים בפרק זמן קצר.
ניהול סיכונים ביטוחיים
הסיכון הביטוחי )הנובע מחיתום הפוליסות  (Underwriting Risk -מתייחס לחשיפה
להפסדים כספיים כתוצאה מבחירה של סיכונים אותם הקבוצה מבטחת ומתבטא באי
הוודאות לגבי מספר התביעות וסכום התביעות שעלול להיות גבוה מהצפוי בגלל אירועים
בלתי צפויים )למשל :אסון טבע ,משבר פוליטי-חברתי ,שינויים רגולטורים ,פריצת דרך
רפואית שתביא להארכה של תוחלת החיים ,מגיפה וכו'(.
הסיכונים הביטוחיים מנוהלים על ידי הגורמים העסקיים של תחומי הביטוח השונים ,תוך
תמיכה של יחידות אקטואריה ,חשבות וניהול סיכונים.
גורמים אלה מקיימים דיונים מקצועיים/ביטוחיים בנושא ניהול סיכונים ,ובכלל זה ניתוחי
חשיפות ,רווחיות ענפית ,ובדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון ,ובהתאם לכך מתקבלות
החלטות ניהוליות .החשיפה לסיכונים ביטוחיים ממותנת על ידי פיזור של חוזי הביטוח
וע"י העברת החשיפה )חלקית( למבטחי משנה .הסיכונים מוקטנים גם על ידי בחירה
ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור על פני ענפים ,סוגי הסיכון ,גובה הכיסוי
וכדו' .הדירקטוריון בוחן ומאשר מדי שנה את מדיניות העברת הסיכון באמצעות חוזי
ביטוח משנה בכל ענפי הביטוח .ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים הביטוחיים ,החשיפות
אליהם ,כלים ושיטות המשמשים באומדנם ומבחני רגישות בגינם בסעיף  5להלן.
במנורה ביטוח ובשומרה ביטוח קיימת מדיניות ניהול סיכונים ביטוחיים שאושרה על ידי
הדירקטוריונים של אותן חברות.
עקרונות מדיניות ניהול הסיכונים הביטוחיים הינם:
גישה כללית :תעריף הביטוח מותאם לתת מענה לכלל ההתחייבויות הביטוחיות העתידיות
שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים )המזוהים ברמת הסתברות גבוהה(
המגולמים בכל פוליסה ,כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויים .משך ואופי הכיסוי הביטוחי
קובע את אופי תזרים ההתחייבויות העתידיות )"זנב קצר" לעומת "זנב ארוך"(.
מגבלות חשיפה בשייר :בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת
התיק ,הפוליסה או האירוע .המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שהקבוצה
מוכנה לקחת על עצמה .כל סיכון מעבר לכך מועבר למבטחי משנה בחו"ל .בביטוח רכב
חובה ,חבות המבטח ,לפי חוק ,הינה בלתי מוגבלת .הקבוצה רוכשת הגנת ביטוח משנה
מוגבלת ,כך שלהערכתה ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש הינה
זניחה .חשיפה לסוג סיכון חדש מתבצעת בהדרגתיות ,תוך איסוף נתונים על התפתחות
התביעות ,כאשר בתחילה חלק גדול מהסיכון מועבר למבטחי משנה.
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ניהול סיכונים )המשך(
 .1כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
.2

ניהול סיכונים ביטוחיים )המשך(
תהליך עיצוב המוצר הביטוחי :בתהליך זה הקבוצה מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי
שהיא מעוניינת למכור .מטרת התהליך הינה להגביל ,כבר בשלב עיצוב המוצר ,חשיפה
לסיכונים שהקבוצה אינה מעוניינת לקחת .במסגרת תהליך עיצוב מוצר חדש מתבצע ,בין
היתר ,תהליך של זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים
לניהולם ולבקרה עליהם .הקבוצה שואפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר לגבי ההון
הדרוש )מותאם סיכון( להשקת המוצר החדש על מנת לכלול בתמחור המוצר את עלות
ההון הנדרש .במהלך מחזור החיים של המוצר ,כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה
בתוצאות החיתומיות ,שמקורה אינו בתנודות אקראיות ,נערכות בדיקות מעמיקות ,בין
השאר ,להערכת הסיכון הגלום ,ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות.
חיתום :מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה :א( ליצור היררכיה
בקבלת ההחלטות לגבי לקיחת הסיכון )מרמת הסוכן ,דרך מנהל המחוז ,החתם ועד מנהל
האגף( ב( להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים .כללי החיתום נאכפים בצורה ממוכנת
)למשל ,חתם אוטומטי בביטוח חיים או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כללי( או ידנית ע"י
איש מקצוע.
עקרונות ניהול סיכונים של אירועים בהסתברות נמוכה ובעלי עצימות גבוהה:
הקבוצה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי כיסוי
מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים .מטרת מדיניות
החיתום וביטוח המשנה הינה להתאים את ההפסד המרבי הנגזר מהחשיפה לקטסטרופות
לסיכון שתומחר בתעריף .ההפסד המרבי נקבע מראש בהתאם לטעמי הסיכון של הקבוצה
כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון.
)א( ניהול סיכון רעידת אדמה :סיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בו הקבוצה
מתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי .מדיניות ניהול
הסיכון המובאת לאישור דירקטוריון הקבוצה ,מדי שנה ,מושתתת על שלושה
עקרונות:
 רוב הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב של השתתפות עצמית.
 העברת סיכון רעידת האדמה למבטחי משנה באמצעות חוזה יחסי.
 קניית הגנה על החשיפה בשייר ,על פי הסתברות לאירוע גדול ונדיר ),(MPL
באמצעות חוזה קטסטרופה ) .(Cat Cover
העקרונות הנ"ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה
והנזק בעטיו .אירוע נדיר מאוד שיתרחש בשונה מההנחות והאומדנים הנ"ל ,עלול
לחשוף את הקבוצה לנזק בסכום גבוה מאוד.
)ב( ניהול סיכון מלחמה :סיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בתחום ביטוח חיים בו
הקבוצה מתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי .בגין סיכון
מעין זה אין הקבוצה שומרת עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון מבוססת
בעיקרה על קניית הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה בשייר .יצוין ,כי
בתחילת שנת  2011רכשה הקבוצה הגנה נוספת על החשיפה בשייר כנגד כיסויי
ריסק מוות ,נכות מוחלטת ואובדן כושר עבודה ,באמצעות חוזה  Cat Coverהמכסה
גם רעידת אדמה וגם אירועים מסוג מלחמה גרעינית/ביולוגית/כימית עד לגבול
כיסוי מסוים.

141

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.1

כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
.2

ניהול סיכונים ביטוחיים )המשך(
תהליך ניטור הסיכון:
התהליך כולל את הפעילויות הבאות:





.3

בקרה על תהליך נטילת הסיכון וניהולו )מגבלות חשיפה ,חיתום ,טיפול בתביעות(
המתבצעת על ידי יחידות ייעודיות באגפים העסקיים.
הערכת הסיכון והעברתו למבטחי משנה מתבצעת ע"י מנהל אגף ,אקטואר או
יחידה יעודית על פי המדיניות המאושרת בדירקטוריונים של חברות הביטוח
)המבצעים גם מעקב אחר יישום המדיניות בפועל(.
הערכה כמותית של הסיכונים על ידי ביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון
העיקריים מתבצעת על ידי מחלקת אקטואריה ,כמו גם מחקרים סטטיסטיים של
גורמי סיכון באופן כללי ועל בסיס ניסיון הקבוצה.
בחברות הביטוח מבצעת מחלקת ניהול סיכונים חישוב של הון מותאם סיכון
המדווח ישירות למנכ"לי החברות ולדירקטוריונים של החברות.

ניהול סיכונים תפעוליים
לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של
תהליכים ,אנשים או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון .דירקטוריון
חברת הבת מנורה ביטוח אישר מתודולוגיה לניהול הסיכונים התפעוליים והחברה
החלה בביצוע סקר מקיף של סיכונים תפעוליים שימופו לתהליכים העסקיים ,במטרה
לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכנית אפקטיבית להגברת הבקרות
התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים.
הקבוצה נקטה בפעולות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים :ערכה תכנית
 (Disaster Recovery Plan) DRPלהקמה מחדש של המערכות המיכוניות במקרה של
אירוע חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה; הקימה ,כמתחייב ,בין היתר מהוראות
המפקח ,יחידות אבטחת מידע לטיפול בסיכוני אבטחת מידע בחברות הבנות השונות;
ביצעה סקרי סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקורת רב שנתית ,ממוקדת
סיכונים ,מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה פנימית
עשויים להפחית את הסיכונים התפעוליים .בשנת  2012הוגדרה תוכנית לניהול סיכוני
) ITמערכות מידע( עפ"י דרישות חוזר ניהול טכנולוגיות .נבנתה מתודולוגיה לניהול
סיכוני  ITוהוצפו סיכונים וליקויים מהותיים ,כמו כן הוכנה תוכנית לטיפול בסיכונים
וליקויים שנמצאו.
במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס'  ,(3התש"ע2009-
)"תיקון ה ,("ISOX -ובמסגרת יישום הוראות סעיף  404לחוק ""Sarbanes-Oxley
ע"י הגופים המוסדיים בקבוצה בהתאם להנחיות המפקח ,בוצע תהליך של הערכת
הסיכונים הקשורים לדיווח הכספי ולגילוי נאות ,נקבעו הבקרות שמטרתן למנוע או
לצמצם את אותם סיכונים ונותחו פערי בקרה .במסגרת זאת ,אימצה החברה את
מודול הבקרה הפנימית של ה ,COSO-המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת להערכת
הבקרה הפנימית.
בכוונת הקבוצה להמשיך ולנתח ולאחד את ממצאי סקרי הסיכונים התפעוליים השונים
במטרה לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכניות אפקטיביות להגברת הבקרות
התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים.
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ניהול סיכונים )המשך(
.1

כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי שיטות וניהול סיכונים )המשך(
.4

ניהול סיכונים כולל
חברות הביטוח בקבוצה מיישמות תהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה
האירופאית  .Solvency IIבחודש ספטמבר  ,2012פרסם המפקח מכתב "משטר כושר
פירעון ישראלי" )שה (2012-31381 .ובו הודיע על כוונתו ליישם בישראל משטר כושר
פירעון מבוסס סיכונים ברוח הדירקטיבה ,זאת על רקע אי הוודאות בנוגע ללוחות
הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה .המכתב מתייחס ,בין היתר ,להיבטים הבאים:
ביצוע סקר הערכה כמותי נוסף ) (IQIS – Israeli QISעל בסיס מאזני  2011אשר בוצע ע"י
חברות הביטוח המאוחדות והוגש למפקח ביום  31בינואר .2013 ,הנעת תהליך הערכה
עצמית של סיכונים וכושר פירעון ) (ORSAומתווה למדרג התערבות פיקוחי ולהחלת
דרישות ההון במתכונתן החדשה.
הדירקטוריונים של חברות הביטוח דנים מעת לעת בהשלכות של אימוץ משטר
 Solvency IIבישראל על ניהול ההון מותאם סיכון בחברות ומוודא היערכותה הארגונית
והמיכונית של אותן חברות לקראת יישום הדירקטיבה .לעניין זה ,מונו בחברות
הביטוח בקבוצה ועדות דירקטוריון המפקחות על ההיערכות לאימוץ .Solvency II
בכוונת חברות הביטוח המאוחדות לגבש עקרונות לניהול סיכונים כולל ,לאחר פרסום
הנחיות מהמפקח בדבר יישום הנדבך השני בישראל.

ג.

דרישות חוקיות
תהליך ניהול הסיכונים בקבוצה מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי
הפעילות השונים שפורסמו בשנים האחרונות ,הכוללות ,חובת מינוי מנהל סיכונים שתפקידיו
העיקריים:
 זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח או העומדיםבפני המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים ,ו/או הכרוכים בנכסים
המוחזקים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות או כנגד התחייבויות תלויות תשואה.
 כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפיאמות מידה שיוגדרו ע"י המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו.
 תיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות ,ההיערכות והביצוע. המלצות לשיפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהו. הערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכוניםהמהותיים תוך התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים.
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ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק
א.

הגדרת סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים,
התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון
השוק .גורמי סיכון השוק כוללים ,בין היתר ,שינויים בעקומי הריבית ,בשערי מניות ,בשערי
מטבע חוץ ובמרווחי האשראי.
בנוסף ,ריכוזיות של תיק ההשקעות בנכסים בארץ חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים
פוליטיים וביטחוניים בישראל.
סיכון ריבית :תיק הנכסים חשוף לשינויים בעקומי הריבית )בעיקר לעקום הריבית הריאלי(
ובעקבות כך לשינויים באפיק נכסי החוב הסחירים .אין התאמה מלאה בין משך חיים ממוצע
)"מח"מ"( של הנכסים למח"מ ההתחייבויות ,בפרט בעסקי ביטוח חיים בהם מח"מ
ההתחייבויות ארוך ממח"מ הנכסים.
סיכון אקוויטי :סיכון של ירידות חדות בשווקי המניות בארץ ובעולם עלול לפגוע בשווי
מכשירים הוניים )כדוגמת :מניות ,קרנות השקעה ,קרנות נאמנות ,אופציות( בתיק הנכסים.
סיכון מטבע :שינוי בשער חליפין של מטבעות זרים מול השקל עלול לגרום לשינוי בשווי
הנכסים הצמודים למטבע חוץ .הקבוצה מגדרת חלקית את החשיפה למט"ח באמצעות חוזי
אקדמה.
סיכון בסיס :סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות .אי התאמה בין
נכסים להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע על
הנכסים ועל ההתחייבויות בצורה שונה ולגרום לפגיעה בהון הקבוצה.
סיכון נדל"ן :סיכון של ירידה במחירי הנדל"ן עלול לפגוע בערכם של נכסי נדל"ן בהם משקיעה
הקבוצה ישירות ,דרך פעילותה של מנורה נדל"ן או באמצעות קרנות השקעה.
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ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ב.

הסיכונים הגלומים בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלויי תשואה )במנורה ביטוח בלבד(
התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי
המבוטח תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של הקבוצה ,בניכוי דמי ניהול
כמפורט להלן:
לגבי פוליסות שהונפקו עד שנת  2004דמי ניהול קבועים וכן דמי ניהול משתנים

בשיעור  15%מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים.
בפוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך  -דמי ניהול קבועים בלבד.

לגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת לקבוצה חשיפה ישירה בגין שינויים
בגורמי שוק .השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה
הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחים ,וזאת רק
לגבי פוליסות שהונפקו עד  ,2004ומן ההיקף הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניהול
הקבועים של המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי התשואה.
לאור האמור ,מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים הבאים
אינם כוללים חוזים תלויי תשואה.
להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו הרווח )הפסד( מושפע מכל שינוי
בתשואה:
כל שינוי של  1%בתשואה הריאלית על ההשקעות לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים במסגרת
חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת  ,2004שהיקף ההתחייבויות בגינם ליום
 31בדצמבר 2012 ,כ 9.3 -מיליארד ש"ח ,משפיע על ההכנסות מדמי הניהול בסך של כ14.1 -
מיליון ש"ח )ליום  31בדצמבר 2011 ,כ 8.3 -מיליארד ש"ח ,משפיע על ההכנסות מדמי הניהול
בסך של כ 12.7 -מיליון ש"ח( .השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך
אינה מהותית .בפוליסות שהונפקו עד שנת  ,2004כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית
החברה אינה רשאית לגבות דמי ניהול משתנים כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את
סך ההפסדים שנצברו בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית .החל מחודש נובמבר 2012
כיסתה החברה את סך ההפסדים שנצברו בשנת  2011והחלה לגבות דמי ניהול משתנים.

ג.

מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק
להלן מבחני רגישות ביחס להשפעת השינויים בשיעורי ריבית ,בשווי של השקעות במכשירים
הוניים ,במדד ובשע"ח על הרווח )הפסד( וההכנסה הכוללת )הון עצמי( עבור הנכסים
הפיננסיים ,ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין
משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח ,ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים
קבועים .כך ,למשל ,השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו.
תוצאות מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאות:
 מבחני רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה.
 השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות.
 כמו כן ,הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים
המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך ,במבחני הרגישות
שלהלן ,לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך.
 מבחני הרגישות ,מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות.
 יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות ,כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס
לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם
שינויים.
 תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס.
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ניהול סיכונים )המשך(
סיכוני שוק )המשך(

.2
ג.

מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק )המשך(
ליום  31בדצמבר:2012 ,
השקעות
במכשירים
הוניים **(
10%10%+

שיעורי הריבית *(
1%1%+

שיעור
השינוי במדד ****(
1%1%+
אלפי ש"ח

שיעור השינוי
בשע"ח של
מטבע חוץ ****(
10%10%+

רווח )הפסד(

)(5,782

6,034

12,071

)(12,067

)(6,606

6,606

15,722

)(15,722

רווח )הפסד(
כולל ***(

)(116,968

130,693

49,073

)(49,069

)(6,606

6,606

39,808

)(39,808

ליום  31בדצמבר:2011 ,
שיעורי הריבית *(
1%1%+

השקעות
במכשירים
הוניים **(
10%10%+

שיעור
השינוי במדד ****(
1%1%+
אלפי ש"ח

שיעור השינוי
בשע"ח של
מטבע חוץ ****(
10%10%+

רווח )הפסד(

)(4,913

5,091

13,097

)(13,094

)(8,229

8,229

14,917

)(14,917

רווח )הפסד(
כולל ***(

)(93,515

105,027

39,826

)(39,824

)(8,229

8,229

35,309

)(35,309

*(

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס
למכשירים בריבית משתנה .בגין מכשירים בריבית קבועה ניתוח הרגישות נעשה ביחס
לשוויו ההוגן של המכשיר שערכו הפנקסני מוצג ע"פ שוויו ההוגן .בגין מכשירים בריבית
משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי )ההשפעה מחושבת
על הריבית הצבורה( .במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון ,מתוך הנכסים וההתחייבויות
המוצגים בטבלה בסעיף ד' שלהלן כנכסים או התחייבויות "עם סיכון ריבית ישיר" ,נכסי
חוב שאינם סחירים המטופלים כהלוואות וחייבים ,מזומנים ושווי מזומנים ,נכסי ביטוח
משנה ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,התחייבויות פיננסיות ופיקדונות
ויתרות ביטוח משנה .לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית
מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה .סכום הנכסים המושפעים מסיכון
ריבית ישיר הינו  4,401מיליוני ש"ח )שנה קודמת  4,342מיליוני ש"ח( ,ומתוכו  787מיליוני
ש"ח עובר דרך רווח והפסד )שנה קודמת  1,149מיליוני ש"ח(.

**(

השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע ,או שלחילופין ,לקבוצה אין מידע ביחס
לתזרים זה .בהתאם להגדרות ב IFRS 7 -אינן כוללות השקעות בחברות כלולות.

***( ניתוחי הרגישות ביחס להכנסה הכוללת מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על הרווח
)הפסד( לתקופה.
****( במסגרת מבחני הרגישות למדד ולשע"ח נלקחו גם מכשירים פיננסיים שאינם פריטים
כספיים.
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סיכוני שוק )המשך(
ד.

סיכון ריבית ישיר
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים
המזומנים הנובע מהנכס או ההתחייבות .סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית
במזומן.
יש לציין כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע משינוי הריבית
בשוק אך הקבוצה אינה רושמת אותם בשווי הוגן בדוח הכספי ולכן אינם כלולים במבחני
הרגישות המתוארים בסעיף הקודם .ראה סכום נכסים אלה להלן.
תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים
אחרים אבל לא באופן ישיר ,כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות.

ליום  31בדצמבר2012 ,
תלוי
שאינו תלוי
סך הכל
תשואה
תשואה
אלפי ש"ח
נכסים עם סיכון ריבית ישיר:
נכסי חוב סחירים

4,318,561

4,408,305

8,726,866

נכסי חוב שאינם סחירים:
אג"ח ח"ץ ופקדונות חשכ"ל
אחר

6,406,946
3,733,442

175,594
3,291,151

6,582,540
7,024,593

השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
נכסי ביטוח משנה

91,412
395,690
1,558,467

121,346
619,096
-

212,758
1,014,786
1,558,467

סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר

16,504,518

8,615,492

25,120,010

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר *(

4,537,859

5,157,090

9,694,949

סך הכל נכסים

21,042,377

13,772,582

34,814,959

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר:
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
אחרים

1,782,450
15,068,401
386,740

23,635
13,720,390
-

1,806,085
28,788,791
386,740

סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

17,237,591

13,744,025

30,981,616

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר **(

1,038,280

168,204

1,206,484

הון

2,626,859

-

2,626,859

סך הכל הון והתחייבויות

20,902,730

13,912,229

34,814,959

סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

139,647

)(139,647

-

*(

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים :מניות ,רכוש קבוע ,מקרקעין להשכרה ,הוצאות
רכישה נדחות ,רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים
הממוצע )מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסית )חייבים ויתרות
חובה ,פרמיות לגבייה ,ויתרות שוטפות(.

**(

ההתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות התחייבות בגין מיסים נדחים ,יתרות חו"ז
למיניהן ,וכו'.
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סיכון ריבית ישיר )המשך(
ליום  31בדצמבר2011 ,
תלוי
שאינו תלוי
סך הכל
תשואה
תשואה
אלפי ש"ח
נכסים עם סיכון ריבית ישיר:
4,154,821

נכסי חוב סחירים

4,001,963

8,156,784

נכסי חוב שאינם סחירים:
6,300,858
3,457,352

168,466
2,914,462

6,469,324
6,371,814

אג"ח ח"ץ ופקדונות חשכ"ל
אחר
השקעות פיננסיות אחרות

212,147

157,862

370,009

מזומנים ושווי מזומנים
נכסי ביטוח משנה

301,594
1,371,510

535,315
-

836,909
1,371,510

סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר

15,798,282

7,778,068

23,576,350

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר *(

4,058,450

4,346,684

8,405,134

סך הכל נכסים

19,856,732

12,124,752

31,981,484

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר:
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
אחרים

1,983,345
14,401,448
381,588

79,775
11,790,264
-

2,063,120
26,191,712
381,588

סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

16,766,381

11,870,039

28,636,420

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר **(

1,002,578

133,844

1,136,422

הון

2,208,642

-

2,208,642

סך הכל הון והתחייבויות

19,977,601

12,003,883

31,981,484

סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

)(120,869

120,869

-

*( נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים :מניות ,רכוש קבוע ,מקרקעין להשכרה ,הוצאות
רכישה נדחות ,רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע
)מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסית )חייבים ויתרות חובה,
פרמיות לגבייה ,ויתרות שוטפות(.
**(ההתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות התחייבויות בגין מיסים נדחים ,יתרות חו"ז
למיניהן ,וכו'.
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ניהול סיכונים )המשך(
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סיכוני שוק )המשך(
ד.

סיכון ריבית ישיר )המשך(
הערות:
ביטוח חיים שאינו תלוי תשואה -עיקרו של תיק ביטוח החיים הינו בגין פוליסות מבטיחות
תשואה המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך
תקופת הפוליסה .לפיכך קיים לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת
ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות .ליום  31בדצמבר 2012 ,כיסו אגרות החוב המיועדות כ-
 62%מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלו )ללא שינוי משנה קודמת(.
בגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיים קיימת חשיפה לשערי הריבית שישררו
בעת מיחזור ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של
ההתחייבויות הביטוחיות.
בגין מוצרים אלה וכן בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ובביטוח אי-כושר
עבודה ,מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה )ראה
פירוט בסעיף ) 5ב( ).((4
בגין מוצרים במסגרת עסקי ביטוח כללי ,מבוסס חישוב ההתחייבויות הביטוחיות על תזרים
תביעות עתידי ריאלי בלתי מהוון ולכן ערכם המאזני אינו מושפע משינויים בריבית מעבר
לאינפלציה.
חלק מההתחייבויות בגין חוזי השקעה כולל התחייבויות בגין מסלולי קופות גמל מבטיחות
תשואה המגובות ברובן בפיקדונות חשכ"ל המונפקות על ידי החשב הכללי ,לפיכך קיים
לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת ריבית והצמדה .ליום  31בדצמבר
 ,2012כיסו פיקדונות החשכ"ל כ) 87.1% -ליום  31בדצמבר 2011 ,כ (87.2% -מכלל
ההתחייבויות במסלולי קופות גמל אלה.
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ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה
ליום  31בדצמבר2012 ,

בש"ח לא

בש"ח
צמוד

במטבע
חוץ או
בהצמדה

פריטים
לא
פיננסים

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי

צמוד

למדד

אליו *(

ואחרים

תשואה

סה"כ

אלפי ש"ח
נכסים בלתי מוחשיים

-

-

-

1,172,375

-

1,172,375

נכסי מסים נדחים

-

-

-

822

-

822

הוצאות רכישה נדחות

-

-

-

1,048,108

6,389

1,054,497

רכוש קבוע

-

-

-

420,684

-

420,684

השקעות בחברות כלולות

-

-

187,079

-

-

187,079

נדל"ן להשקעה

-

-

-

194,797

-

194,797

נכסי ביטוח משנה

419,378

953,762

185,327

-

-

1,558,467

נכסי מסים שוטפים

-

150,091

-

-

-

150,091

חייבים ויתרות חובה

39,854

5,825

19,089

32,496

11,738

109,002

פרמיות לגבייה

-

487,981

25,368

-

59,713

573,062

השקעות פיננסיות עבור
חוזים תלויי תשואה

-

-

-

-

13,075,646

13,075,646

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

828,458

3,180,008

310,095

-

-

4,318,561

נכסי חוב שאינם סחירים

390,338

9,394,274

355,776

-

-

10,140,388

מניות **(

192,308

-

73,597

-

-

265,905

119,694

192,738

266,365

-

-

578,797

אחרות
סך כל השקעות פיננסיות
אחרות

1,530,798

12,767,020

1,005,833

-

-

15,303,651

מזומנים ושווי מזומנים
עבור חוזים תלויי תשואה

-

-

-

-

619,096

619,096

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

349,976

-

45,714

-

-

395,690

סך כל הנכסים

2,340,006

14,364,679

1,468,410

2,869,282

13,772,582

34,814,959

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.

**(

המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם למטבע הרשום.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(

בש"ח לא

בש"ח
צמוד

ליום  31בדצמבר2012 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה

צמוד

למדד

ואחרים

אליו *(

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
סה"כ

תשואה

אלפי ש"ח
סך הכל ההון

-

-

2,626,859

-

2,626,859

-

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות בגין מסים
נדחים
התחייבויות בשל הטבות
לעובדים
התחייבויות בגין מסים
שוטפים
עודף הפסדים על השקעות
בחברות כלולות

1,402,632

13,399,934

265,835

-

-

15,068,401

-

-

-

-

13,720,390

13,720,390

-

-

-

134,908

-

134,908

142,540

-

-

-

-

142,540

-

8,016

-

-

-

8,016

-

-

8,572

-

-

8,572

זכאים ויתרות זכות

699,062

287,322

121,648

22,952

168,204

1,299,188

התחייבויות פיננסיות

21,875

1,751,843

8,732

-

23,635

1,806,085

סך כל ההתחייבויות

2,266,109

15,447,115

404,787

157,860

13,912,229

32,188,100

סך כל ההון וההתחייבויות

2,266,109

15,447,115

404,787

2,784,719

13,912,229

34,814,959

סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס
באמצעות מכשירים נגזרים
במונחי דלתא

73,897

)(1,082,436

1,063,623

84,563

)(139,647

-

388,359

57,801

)(446,160

-

-

-

סך הכל חשיפה

462,256

)(1,024,635

617,463

84,563

)(139,647

-

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(
ליום  31בדצמבר2011 ,

בש"ח לא

בש"ח
צמוד

במטבע
חוץ או
בהצמדה

פריטים
לא
פיננסים

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי

צמוד

למדד

אליו *(

ואחרים

תשואה

סה"כ

אלפי ש"ח
נכסים בלתי מוחשיים

-

-

-

1,159,440

-

1,159,440

נכסי מסים נדחים

-

-

-

8,274

-

8,274

הוצאות רכישה נדחות

-

-

-

931,255

8,457

939,712

רכוש קבוע

-

-

-

365,207

-

365,207

השקעות בחברות כלולות

-

-

120,613

-

-

120,613

נדל"ן להשקעה

-

-

-

187,610

-

187,610

נכסי ביטוח משנה

389,723

792,392

189,395

-

-

1,371,510

נכסי מסים שוטפים

-

108,611

-

-

-

108,611

חייבים ויתרות חובה

18,999

14,446

38,473

31,904

47,392

151,214

פרמיות לגבייה
השקעות פיננסיות עבור
חוזים תלויי תשואה

-

460,290

19,965

-

67,347

547,602

-

-

-

-

11,466,241

11,466,241

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

656,385

3,058,029

440,407

-

-

4,154,821

נכסי חוב שאינם סחירים

351,701

9,049,419

357,090

-

-

9,758,210

מניות **(

217,301

-

63,791

-

-

281,092

אחרות
סך כל השקעות פיננסיות
אחרות

128,395

187,847

208,176

-

-

524,418

1,353,782

12,295,295

1,069,464

-

14,718,541

-

מזומנים ושווי מזומנים
עבור חוזים תלויי תשואה

-

-

-

-

535,315

535,315

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

252,036

-

49,558

-

-

301,594

סך כל הנכסים

2,014,540

13,671,034

1,487,468

2,683,690

12,124,752

31,981,484

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.

**(

המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם למטבע הרשום.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(

בש"ח לא

בש"ח
צמוד

צמוד

למדד

ליום  31בדצמבר2011 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
אליו *(

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי

ואחרים

סה"כ

תשואה

אלפי ש"ח
סך כל ההון

-

-

2,208,642

-

2,208,642

-

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה

1,451,354

12,690,170

259,924

-

-

14,401,448

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה תלויי תשואה

-

-

-

-

11,790,264

11,790,264

התחייבויות בגין מסים נדחים

-

-

-

117,788

-

117,788

התחייבויות בשל הטבות
לעובדים
התחייבויות בגין מסים
שוטפים
עודף הפסדים על השקעות
בחברות כלולות

130,909

-

-

-

-

130,909

-

6,821

-

-

-

6,821

-

-

5,167

-

-

5,167

זכאים ויתרות זכות

652,168

334,306

120,770

16,237

133,844

1,257,325

התחייבויות פיננסיות

33,748

1,918,164

31,433

-

79,775

2,063,120

סך כל ההתחייבויות

2,268,179

14,949,461

417,294

134,025

12,003,883

29,772,842

סך כל ההון וההתחייבויות

2,268,179

14,949,461

417,294

2,342,667

12,003,883

31,981,484

סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

)(253,639

)(1,278,427

1,070,174

341,023

120,869

-

474,974

56,711

)(531,685

-

-

-

סך הכל חשיפה

221,335

)(1,221,716

538,489

341,023

120,869

-

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ו.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים

ליום  31בדצמבר2012 ,
נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד מניות
היתר

נסחר
בחו"ל

לא
סחיר
אלפי ש"ח

סה"כ

%

ענף משק
תעשיה

32,323

3,520

-

9,742

45,585

17.14%

נדל"ן ובינוי

22,000

12,178

8,311

5,166

47,655

17.92%

מסחר ושירותים

9,807

16,460

2,879

574

29,720

11.18%

השקעה ואחזקות

14,599

2,826

-

-

17,425

6.55%

טכנולוגיה

13,327

612

815

9,547

24,301

9.14%

בנקים

34,388

280

-

30,524

65,192

24.52%

ביטוח

9,003

-

-

3,162

12,165

4.58%

ביומד

1,744

210

3,733

2,064

7,751

2.91%

חיפושי נפט וגז

14,717

1,394

-

-

16,111

6.06%

סה"כ

151,908

37,480

15,738

60,779

265,905

100.00%
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
 .2סיכוני שוק )המשך(
ו.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים )המשך(

ליום  31בדצמבר2011 ,
נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד מניות
היתר

נסחר
בחו"ל

לא
סחיר
אלפי ש"ח

סה"כ

%

ענף משק
תעשיה

36,480

3,830

58

14,367

54,735

19.47%

נדל"ן ובינוי

22,290

8,774

6,592

3,624

41,280

14.69%

מסחר ושירותים

25,519

16,477

3,168

2,575

47,739

16.99%

השקעה ואחזקות

17,509

4,676

-

-

22,185

7.89%

טכנולוגיה

11,534

893

805

9,795

23,027

8.19%

בנקים

45,134

245

-

21,434

66,813

23.77%

ביטוח

7,279

-

-

1,545

8,824

3.14%

ביומד

754

447

-

2,995

4,196

1.49%

חיפושי נפט וגז

10,954

1,339

-

-

12,293

4.37%

סה"כ

177,453

36,681

10,623

56,335

281,092

100.00%
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות
א.

סיכוני נזילות
סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד
בהתחייבויותיה.
הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש הקבוצה לשלם
תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד.
יצוין כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר  -כתוצאה מהתממשותו של
אירוע קטסטרופה בביטוח כללי או אירוע אשר יפגע בו זמנית גם בביטוח חיים ואשר יגרום
לעלייה חדה ,בלתי צפויה ,בתביעות  -עלול לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר
ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם .בפרט ,הקבוצה עלולה להדרש
לשלם תביעות טרם קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה.
בחלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,הסיכון מושת
על המבוטחים או שהסיכון נמוך וזאת בשל אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן:
 חוזים תלויי תשואה ,בביטוח חיים  -על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל
תשואה בהתאם לתוצאות ההשקעות בניכוי דמי ניהול  .לפיכך ירידה בערך ההשקעות
מכל סיבה שהיא תלווה במקביל בירידה זהה בגובה התחייבויות הקבוצה.
 חוזים שאינם תלויי תשואה ,בביטוח חיים  -על פי תנאי החוזים ,זכאים בעליהם
לקבל תשואה מובטחת .ההתחייבות בגין חוזים אלה ליום  31בדצמבר 2012 ,הינה
בסך של  4,092מיליוני ש"ח המהווה  22%מתיק ביטוח החיים) .שנה קודמת 3,992
מיליוני ש"ח המהווה  24%מתיק ביטוח החיים( .חוזים אלו לפני שנת  1991מגובים
בעיקרם באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי מדינת ישראל .מנורה ביטוח
זכאית לממש אג"ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות .וכן בעת תשלום
קצבה המשולמת מתוך ערכי הפוליסות ולפי תנאי הפוליסות.
 מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה  -על פי תנאי הקופה ,זכאים העמיתים לקבל
תשואה מוסכמת .ההתחייבות בגין מסלולים אלה ליום  31בדצמבר 2012 ,הינה בסך
של  4,600מיליוני ש"ח )שנה קודמת  4,512מיליוני ש"ח( .התחייבויות אלה מגובות
בעיקרן בפיקדונות החשב הכללי .הקבוצה זכאית לממש פיקדונות אלו כאשר
מתבצע פדיון כספים ע"י העמיתים.
סיכון הנזילות של הקבוצה נובע ,אפוא ,בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות
או פיקדונות החשב הכללי ואינם כנגד חוזים תלויי תשואה .יתרת הנכסים הללו ליום 31
בדצמבר 2012 ,הינה בסך  8.9מיליארד ש"ח )שנה קודמת  8.4מיליארד ש"ח(.
מתוך יתרת הנכסים האמורה ,ליום  31בדצמבר 2012 ,סך של כ 4.9 -מיליארד ש"ח הינם
נכסים סחירים )ליום  31בדצמבר 4.7 2011 ,מיליארד ש"ח( ,הניתנים למימוש בזמן קצר
יחסית ,בהתאם לתנאי הנזילות של שוקי ההון.
על פי תקנות כללי ההשקעה ,על חברת הביטוח להחזיק בנכסים נזילים ,כפי שהוגדרו בתקנות
כללי ההשקעה ,בשיעור שלא יפחת מ 30%-מההון הנדרש בניכוי ההון הנדרש בשל נכסים
שעל החברה להעמיד בגינם הון עצמי נוסף על פי תקנות כללי השקעה .ליום  31בדצמבר,
 2012ו ,2011 -חברות הביטוח המאוחדות עמדו בדרישת התקנות.
ועדת השקעות דנה מדי רבעון בהתאמת הנכסים מול ההתחייבויות ומפקחת על קיומם של
נכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של הקבוצה הנובעים מהפריסה הצפויה של
התחייבויותיה.

ב.

ניהול נכסים והתחייבויות
הקבוצה מנהלת את נכסי והתחייבויות חברות הביטוח בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על
תקנותיו.
הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות
והפיננסיות הבלתי מהוונות של הקבוצה .היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין
התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות בדוח על המצב הכספי.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות )המשך(
ב.

ניהול נכסים והתחייבויות )המשך(
מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן:
 כספי חסכון  -מועדי פירעון חוזיים ,דהיינו גיל הפרישה ,ללא הנחות ביטולים ,בהנחה
שכל החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבה.
 גמלאות בתשלום ,אכ"ע בתשלום וסיעודי בתשלום  -על בסיס אומדן אקטוארי.
 תביעות תלויות ואחר  -נכללו תחת העמודה "ללא מועד פירעון מוגדר".
מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן:
 התחייבויות ביטוחיות שהוערכו ע"י האקטואר  -על בסיס אומדן אקטוארי.
 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה  -נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי.
 עודף הכנסות על הוצאות )צבירה( ופרמיה בחסר בגין מוצרי בריאות  -נכלל בעמודת "ללא
מועד פירעון מוגדר".
מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס
מועדי הפירעון החוזיים .בחוזים בהם הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום,
ההתחייבות נכללת על בסיס המועד המוקדם ביותר שבו הקבוצה יכולה להידרש לשלם את
ההתחייבות.

ג.

ניתוח של מועדי פרעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות והביטוחיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות )*(

עד שנה

מעל שנה
ועד
 5שנים

מעל 5
שנים ועד
 10שנים

מעל 10
שנים ועד
 15שנים
אלפי ש"ח

מעל 15
שנים

ללא
מועד
פירעון
מוגדר

סה"כ

ליום  31בדצמבר2012 ,

823,191

1,537,735

1,386,394

1,112,497

954,688

1,328,527

7,143,032

ליום  31בדצמבר2011 ,

753,933

1,401,164

1,395,957

1,132,543

1,098,557

1,117,639

6,899,793

*(

לא כולל חוזים תלויי תשואה.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
עד שנה

מעל שנה
ועד  3שנים

מעל 5
מעל  3שנים
שנים
ועד  5שנים
אלפי ש"ח

ללא מועד
פרעון מוגדר

סה"כ

ליום  31בדצמבר2012 ,

1,837,868

1,112,897

657,297

634,043

484,083

4,726,188

ליום  31בדצמבר2011 ,

1,749,186

1,088,778

614,715

586,347

465,329

4,504,355

157

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות )המשך(
ג.

ניתוח של מועדי פרעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות והביטוחיות )המשך(
התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה

עד שנה

מעל שנה

מעל  5שנים

מעל  10שנים

מעל 15

ועד  5שנים

ועד  10שנים

ועד  15שנים

שנים

סה"כ

אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר2012 ,
התחייבויות פיננסיות **(
התחייבויות בגין חוזי
השקעה *(

294,044

950,391

907,816

-

-

2,152,251

4,606,214

-

-

-

-

4,606,214

התחייבויות בגין חוזי השקעה
תלויי תשואה *(

1,345,360

-

-

-

-

1,345,360

ליום  31בדצמבר2011 ,

התחייבויות פיננסיות **(

291,796

972,685

1,048,127

98,741

-

2,411,349

התחייבויות בגין חוזי
השקעה *(

4,517,516

-

-

-

-

4,517,516

התחייבויות בגין חוזי השקעה
תלויי תשואה *(

1,177,361

-

-

-

-

1,177,361

*( ההתחייבויות סווגו כעומדות לפרעון עד שנה למרות שמועדי פרעונן בפועל עשויים להיות
בשנים מאוחרות יותר.
**( במקרים שבהן יש אופציה לפרעון מוקדם ,הונח כי ההתחייבות תשולם במועד המוקדם
ביותר.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות )המשך(
ד.

ניתוח מועדי מימוש חזויים

ליום  31בדצמבר2012 ,

עד שנה
נכסים פיננסיים הנמדדים
בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות
נכסים פיננסיים זמינים
למכירה:
נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות
הלוואות וחייבים:
נכסי חוב שאינם סחירים

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  3שנים

מ 4-שנים
מ 3-שנים
עד  5שנים
עד  4שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

חברת
ביטוח
מאוחדת

סה"כ

53,406
7,115
36,296

36,657
14,233
38,648

57,569
983

67,444
25,839

46,430
-

139,045
27,187

304,873
16,048
104,398

705,424
37,396
233,351

9,226
-

9,059
-

7,504
-

4,913
-

4,324
-

1,367
-

3,576,744
228,509
345,446

3,613,137
228,509
345,446

388,265
494,308

360,439
426,495

367,506
466,103

159

384,902
483,098

402,927
453,681

2,735,603
2,903,202

5,500,746
10,076,764

10,140,388
15,303,651

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
 .3סיכוני נזילות )המשך(
ד.

ניתוח מועדי מימוש חזויים )המשך(

ליום  31בדצמבר2011 ,

עד שנה
נכסים פיננסיים הנמדדים
בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות
נכסים פיננסיים זמינים
למכירה:
נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות
הלוואות וחייבים:
נכסי חוב שאינם סחירים

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  3שנים

מ 4-שנים
מ 3-שנים
עד  5שנים
עד  4שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

חברת
ביטוח
מאוחדת

סה"כ

111,005
6,307
33,861

46,357
12,615
25,919

49,108
836

51,722
525

27,627
28,845

144,125
42,379

530,054
22,462
205,012

959,998
41,384
337,377

12,708
-

8,445
-

8,445
-

6,863
-

4,070
-

4,833
-

3,149,459
239,708
187,041

3,194,823
239,708
187,041

407,092
570,973

423,133
481,522

378,716
472,052

160

408,233
467,343

399,848
460,390

2,492,436
2,683,773

5,248,752
9,582,488

9,758,210
14,718,541

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :37ניהול סיכונים )המשך(
 .4סיכוני אשראי
א.

חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם

ליום  31בדצמבר2012 ,
שאינם
סה"כ
סחירים
סחירים *(
אלפי ש"ח
בארץ
בחו"ל

4,018,867
299,694

9,887,131
253,257

13,905,998
552,951

סך הכל נכסי חוב

4,318,561

10,140,388

14,458,949

ליום  31בדצמבר2011 ,
שאינם
סחירים *(
סה"כ
סחירים
אלפי ש"ח
בארץ
בחו"ל

3,767,162
387,659

9,506,858
251,352

13,274,020
639,011

סך הכל נכסי חוב

4,154,821

9,758,210

13,913,031

*(

נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגורית זמינים למכירה ונמדדים בשווי הוגן.
ראה גם פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים
.1

נכסי חוב

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2012 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

2,132,266
611,708

1,090,666

55,796

128,431

2,132,266
1,886,601

סך הכל נכסי חוב
סחירים בארץ

2,743,974

1,090,666

55,796

128,431

4,018,867

נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים
פיננסיים ובמוסדות
פיננסים

6,406,946
849,544

402,321

3,242

8,498

6,406,946
1,263,605

1,117,842

69,799

-

-

1,187,641

נכסי חוב אחרים לפי
בטחונות:
משכנתאות
הלוואות על פוליסות
הלוואות בשעבוד נדל"ן
בטחונות אחרים
לא מובטחים

39,450
27,009
27,184
285,020
5,935

100,470
115
37,927
369,466
54,908

592
471
1,721
1,241

2,180
7,790
48,999
18,461

142,692
35,385
65,111
705,206
80,545

סך הכל נכסי חוב שאינם
סחירים בארץ

8,758,930

1,035,006

7,267

85,928

9,887,131

סך הכל נכסי חוב בארץ

11,502,904

2,125,672

63,063

214,359

13,905,998

מזה  -נכסי חוב
בדירוג פנימי **(

201,434

371,096

4,025

-

576,555

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(
.1

נכסי חוב )המשך(

 Aומעלה

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר2012 ,
לא
נמוך
מדורג
מBBB-
BBB

סה"כ

אלפי ש"ח
נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

22,411
23,768

208,377

45,138

-

22,411
277,283

סך הכל נכסי חוב סחירים
בחו"ל

46,179

208,377

45,138

-

299,694

נכסי חוב שאינם סחירים
45,470

-

207,787

253,257

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

46,179

253,847

45,138

207,787

552,951

מזה – נכסי חוב בדירוג
פנימי **(

-

45,470

-

-

45,470

בטחונות אחרים

*(
**(

-

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ידורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(
.1

נכסי חוב )המשך(

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

2,117,206
618,324

862,662

30,637

138,333

2,117,206
1,649,956

סך הכל נכסי חוב
סחירים בארץ

2,735,530

862,662

30,637

138,333

3,767,162

נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים
פיננסיים ובמוסדות
פיננסים

6,300,858
794,286

327,472

31,657

46

6,300,858
1,153,461

1,050,133

124,747

306

2,260

1,177,446

נכסי חוב אחרים לפי
בטחונות:
משכנתאות
הלוואות על פוליסות
הלוואות בשעבוד נדל"ן
בטחונות אחרים
לא מובטחים

34,110
31,705
27,482
303,984
5,062

121,515
1,638
241,914
17,233

2,142
12,224
1,828

1,705
19,594
18,396
34,561

159,472
52,937
27,482
576,518
58,684

סך הכל נכסי חוב
שאינם סחירים בארץ

8,547,620

834,519

48,157

76,562

9,506,858

סך הכל נכסי חוב בארץ

11,283,150

1,697,181

78,794

214,895

13,274,020

מזה  -נכסי חוב
בדירוג פנימי **(

225,982

326,907

43,641

-

596,530

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ידורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(
.1

נכסי חוב )המשך(

 Aומעלה

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
לא
נמוך
מדורג
מBBB-
BBB
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

1,264
123,465

225,095

36,419

1,416

1,264
386,395

סך הכל נכסי חוב סחירים
בחו"ל

124,729

225,095

36,419

1,416

387,659

נכסי חוב שאינם סחירים
בטחונות אחרים

-

45,539

-

205,813

251,352

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

124,729

270,634

36,419

207,229

639,011

מזה – נכסי חוב בדירוג
פנימי **(

-

45,539

-

-

45,539

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ידורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(
.2

סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בארץ(
דירוג מקומי *(
AA
ומעלה

ליום  31בדצמבר2012 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מBBB-
עד A
אלפי ש"ח

חייבים ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה **(
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

822
25,026
395,690

1,673
-

28,793
-

77,190
432
-

77,190
822
55,924
395,690

סה"כ

421,538

1,673

28,793

77,622

529,626

AA
ומעלה

סה"כ

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מBBB-
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ

חייבים ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה **(
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

8,274
136,412
301,594

1,387
-

35,776
-

123,099
-

123,099
8,274
173,575
301,594

סה"כ חשיפת אשראי לנכסים
אחרים

446,280

1,387

35,776

123,099

606,542

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

**(

ראה פירוט מבטחי משנה בסעיף ו 1להלן.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(
.2

סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בחו"ל(
דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר2012 ,
נמוך

A
ומעלה

BBB

מBBB-

לא מדורג

סה"כ

אלפי ש"ח
34,498

השקעות פיננסיות אחרות

-

-

6

34,504

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
נמוך

A
ומעלה

BBB

מBBB-

לא מדורג

סה"כ

אלפי ש"ח
29,927

השקעות פיננסיות אחרות

*(

-

16

8,186

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ג.

מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי
(1

(2

(3
(4
(5

ד.

הקבוצה מבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחירים שאינם מדורגים על ידי חברות
דירוג חיצוניות ע"פ מודל שגובש ואושר ע"י הדירקטוריונים השונים בקבוצה וע"י
המפקח בחודש דצמבר  .2012מודל זה משמש את מנורה ביטוח ואת יתר הגופים
המוסדיים בקבוצה .הקבוצה ביצעה תיקוף למודל אל מול דרוגים שבוצעו על ידי
חברות דירוג חיצוניות .בדיקות אלו הראו מתאם טוב של הדרוג הפנימי לחיצוני.
קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל .בדוח כספי זה
מדווחים הדירוגים המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהם ,ללא המרה לסולם
אחיד .יצוין ,כי בהתאם לחוזר שוק ההון  ,2008-6-1בדבר פרסום סולם המרה בין סולם
הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי ,הורה המפקח כי עד ליום  1בינואר2009 ,
על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לפעול
כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק ההון  2004/1לפרסם סולם המרה בין הדירוג
המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי.
מידע בדבר סיכוני אשראי בסעיף זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
המוצגים בסעיף  6להלן.
לעניין חשיפה למבטחי משנה ליום  31בדצמבר 2012 ,בסך  1,116מיליון ש"ח )שנה
קודמת  935מיליוני ש"ח( ראה סעיף  4ו' להלן.
לעניין יתרות פרמיה לגבייה ליום  31בדצמבר 2012 ,בסך  573מיליון ש"ח )שנה קודמת
 548מיליוני ש"ח( ראה באור .11

גיול השקעות בנכסי חוב פיננסים לא סחירים:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
נכסי חוב שערכם לא נפגם:
ללא פיגור
בפיגור )*(:
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים

10,088,646

9,647,275

13,870
2,847
3,579

11,463
1,028
20,382

סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם

10,108,942

9,680,148

נכסי חוב שערכם נפגם:
נכסים שערכם נפגם ,ברוטו
הפרשה להפסד

146,072
)(114,626

181,059
)(102,997

סך הכל נכסי חוב שערכם נפגם ,נטו

31,446

78,062

סך הכל נכסי חוב לא סחירים

10,140,388

9,758,210

*( בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פידיון מלאים ו/או הלוואות משכנתא.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ה.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר2012 ,
סיכון אשראי מאזני
סיכון חוץ
מאזני
%
אלפי ש"ח
מסה"כ
אלפי ש"ח
ענף משק
תעשיה
נדל"ן ובינוי
מסחר ושירותים
השקעה ואחזקות
טכנולוגיה
בנקים
ביטוח
חיפושי נפט וגז
אנשים פרטיים

226,331
1,440,394
1,075,378
470,944
58,776
2,035,231
188,408
104,816
297,048
5,897,326

1.57
9.96
7.44
3.26
0.41
14.08
1.30
0.72
2.05
40.79

132,887
37,160
179,090
349,137

אג"ח מדינה  /פקדונות חשכ"ל

8,561,623

59.21

-

סך הכל

14,458,949

100.00

349,137

ליום  31בדצמבר2011 ,
סיכון אשראי מאזני
סיכון חוץ
מאזני
%
אלפי ש"ח
מסה"כ
אלפי ש"ח
ענף משק
תעשיה
נדל"ן ובינוי
מסחר ושירותים
השקעה ואחזקות
טכנולוגיה
בנקים
ביטוח
חיפושי נפט וגז
אנשים פרטיים

221,268
1,110,251
1,037,530
444,797
117,900
2,088,297
125,303
40,203
308,154
5,493,703

1.59
7.98
7.46
3.20
0.85
15.01
0.90
0.29
2.21
39.49

299,591
41,447
182,002
523,040

אג"ח מדינה  /פקדונות חשכ"ל

8,419,328

60.51

-

סך הכל

13,913,031

100.00

523,040
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה
.1

תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה
הקבוצה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה ,שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה
בחו"ל .עם זאת ,ביטוח המשנה אינו משחרר את הקבוצה מחובתה כלפי מבוטחיה על
פי פוליסות הביטוח.
הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את
חלקם בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות
ששולמו.
הקבוצה חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד ,עקב מבנה שוק ביטוח
המשנה והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק.
בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון הקבוצה ,אחת לשנה ,מסגרות חשיפה
מירביות למבטחי המשנה ,עימם התקשרה ו/או תתקשר הקבוצה ,המבוססות על
דירוגם הבינלאומי .מסגרות החשיפה מנוהלות ברמת סוג חוזה ביטוח המשנה .כלומר
לכל סוג חוזה נקבעת מגבלת חשיפה מקסימאלית למבטח משנה בודד ובנוסף נקבעת
חשיפה מקסימאלית לקבוצות דירוג.
הקבוצה מבצעת מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי ,שינויים
בדירוג האשראי שלו ,וקיום התחייבויותיו הכספיות השוטפות.
כמו כן ,חשיפות הקבוצה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים ,והעיקריות שבהן הינן
למבטחי משנה המדורגים בדרוגים בינה"ל גבוהים.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה )המשך(
.2

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה
נכסי ביטוח משנה

ליום  31בדצמבר:2012 ,

קבוצת דירוג *(

סך
פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת
2012

יתרות
בחובה
)זכות(
נטו )ב(

חובות בפיגור

ביטוח כללי
בביטוח
חיים

בביטוח
בריאות

בביטוח
רכוש

בביטוחי
חבויות

פקדונות
מבטחי
משנה

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

סה"כ
חשיפה )א(

בין
חצי שנה
לשנה

מעל
לשנה

באלפי ש"ח
 AAומעלה
Swiss Reinsurance

433,284

)(22,734

67,487

175,194

149,053

241,797

223,572

452

386,773

-

-

MUNICH RE

41,862
87,095

)(9,804
)(11,364

32,153
27,405

146,885
89,230

5,160
72,684

30,340
55,462

38,846
38,005

-

165,888
195,412

310

668

562,241

)(43,902

127,045

411,309

226,897

327,599

300,423

452

748,073

310

668

A

266,333

)(12,387

2,041

10,756

64,000

237,487

65,544

-

336,353

444

1,524

BBB

15,698

)(687

-

-

11,995

1,645

5,525

-

7,428

-

-

נמוך מ -BBB-או לא מדורגות

42,451

3,072

541

-

22,721

14,430

10,767

-

23,853

88

209

סה"כ

886,723

)(53,904

129,627

422,065

425,613

581,161

382,259

452

1,115,707

842

2,401

אחרים

*(

כל קבוצת דירוג כוללת בתוכה את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה )המשך(
.2

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(
נכסי ביטוח משנה

ליום  31בדצמבר:2011 ,

קבוצת דירוג *(

סך
פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת
2011

יתרות
בחובה
)זכות(
נטו )ב(

חובות בפיגור

ביטוח כללי
בביטוח
חיים

בביטוח
בריאות

בביטוח
רכוש

בביטוחי
חבויות

פקדונות
מבטחי
משנה

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

סה"כ
חשיפה )א(

בין
חצי שנה
לשנה

מעל
לשנה

באלפי ש"ח
 AAומעלה
Swiss Reinsurance

386,175

)(23,654

29,229

174,600

133,462

242,433

221,474

-

334,596

-

-

אחרים

161,267

)(15,068

82,157

112,272

106,721

101,222

81,197

-

306,107

328

67

547,442

)(38,722

111,386

286,872

240,183

343,655

302,671

-

640,703

328

67

A

253,193

)(9,281

6,583

-

183,644

190,872

75,343

935

295,540

1,457

349

BBB

1,009

)(264

-

-

27

1,463

-

-

1,226

-

-

נמוך מ -BBB-או לא מדורגות

9,747

)(5,701

465

-

3,941

2,419

3,574

-

)(2,450

76

171

סה"כ

811,391

)(53,968

118,434

286,872

427,795

538,409

381,588

935

935,019

1,861

587

)*(

כל קבוצת דירוג כוללת בתוכה את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :37

ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה )המשך(
.2

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(
)א(

)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

)ו(

סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :יתרות בחובה )זכות( נטו ,נכסי ביטוח
משנה ,בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות
להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( היתרות בחובה )בזכות( נטו.
בשנת  2012בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות מסופקים בסך  4,761אלפי ש"ח
)בשנה קודמת בוצעה הפחתה של  547אלפי ש"ח(.
היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף.
הדירוג של מבטחי המשנה נקבע על סמך דירוגים של חברות הדירוג  S&PוAM -
.Best
סך-כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בשכיחות נזק של 1:500
שנה )שיעור נזק מירבי ) (1.75%-2.60% (MPLהינה  3,904מיליוני ש"ח )לעומת
 3,727מיליוני ש"ח בשנה קודמת( ,מתוכה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי
ביותר הינו  840מיליוני ש"ח ,של חברת  ,Swiss Reinsurance Coהמדורגת AA-
)לעומת  538מיליוני ש"ח בשנה קודמת(.
בשנת  ,2012לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר
החשיפה בגינם עולה על  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה
בגינם עולה על  10%מסך הפרמיות לביטוח משנה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :37ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכונים ביטוחיים
א.

תיאור סיכונים ביטוחיים העיקריים
סיכוני חיתום :הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין
הסיכון שהוערך בעת התמחור וקביעת הפרמיה ,לבין ההתרחשות בפועל ,כך שהפרמיות
הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות .הפערים עשויים לנבוע משינויים
מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו/או בשכיחות התביעות
כתוצאה מגורמים שונים.
הקבוצה מנהלת סיכון זה בעיקר על ידי) :א( הגבלתו של הסיכון באמצעות תהליכי חיתום
המותאמים לכל סוג מוצר ביטוחי )ב( העברתו של הסיכון לצד שלישי באמצעות חוזי ביטוח
משנה.
סיכוני רזרבה :הסיכון להערכה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך
שהרזרבות האקטואריות אינן מספיקות לכיסוי ההתחייבויות והתביעות .המודלים
האקטוארים על פיהם ,בין היתר ,מעריכה הקבוצה את התחייבויותיה הביטוחיות ,מבוססים
על כך שדפוס ההתנהגות בעבר מייצג את העתיד לקרות .חשיפת הקבוצה מורכבת מהסיכונים
הבאים:
סיכון מודל  -הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות
א(
הביטוחיות.
סיכון פרמטר  -הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם
ב(
עבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה ,או שמועד סילוק ההתחייבויות
הביטוחיות ,יהיה שונה מזה הצפוי.
סיכון התהליך  -סיכון שגם אם המודלים והפרמטרים מתאימים ,ייתכנו סטיות מקריות
ג(
בפועל לעומת הערך הצפוי בשנה מסויימת.
הקבוצה מנהלת את שני הסיכונים הראשונים באמצעות עריכת סקירה מדוקדקת של דוחות
האקטוארים ע"י ועדת המאזן שמטרתה היא הפחתת הסיכון של שימוש בהנחות או שיטות
שגויות .בנוסף נערכות ביקורות של מבקר הפנים .הסיכון השלישי מנוהל על ידי מרכיב
שמרנות בתהליך הערכת העתודות.
סיכון עיצוב המוצר :הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים,
הקבוצה תיחשף לסיכונים שבתהליך העיצוב או השינוי לא נלקחו בחשבון.
הקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות קיום תהליך מוסדר של אפיון ופיתוח מוצר חדש ,הכולל
סקירה של הסיכונים ואופן הטיפול בהם וניסוח חוזה הביטוח באופן המשקף בצורה מדויקת
את הסיכונים שהקבוצה מוכנה לקחת על עצמה מול המבוטח.
סיכון קטסטרופה :חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( כגון אסון
טבע ,מלחמה ,טרור ,יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה .אירועי הקטסטרופה המהותיים
אליהם חשופה הקבוצה בארץ הם מלחמה ורעידת אדמה.
הקבוצה מנהלת את סיכון הקטסטרופה בביטוח חיים באמצעות העברתו למבטח משנה
בחו"ל במסגרת חוזה  Cat Coverאשר מכסה גם ריסק מוות ,נכות מוחלטת ואובדן כושר
עבודה כתוצאה מאירוע קטסטרופלי.
גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי ,כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או
הצטברות נזקים בגין אירוע רעידת אדמה בשכיחות נזק של  1:500שנה )שיעור נזק מירבי
) ,(2.60% - 1.75% (MPLהוא כ 3,998 -מיליון ש"ח ברוטו וכ 94 -מיליון ש"ח בשייר עצמי
)בשנה קודמת  3,822מיליון ש"ח חשיפה ברוטו ו 95 -מיליון ש"ח בשייר עצמי(.
הקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטחי משנה בחו"ל במסגרת חוזים יחסיים ו-
חוזה  Cat Coverהמחודשים מדי שנה ע"פ רמת ה MPL -הרצויה בהינתן היקף והרכב תיק
הפוליסות המכסות סיכון זה .הקבוצה מבצעת הערכה מחדש של הסיכון מדי שנה ע"פ הרכב
תיק הפוליסות בפועל.
לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצרת למבטח חשיפה לסיכונים
הביטוחיים המתוארים לעיל  -ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סוגי סיכונים
ביטוחיים בסעיפים ב' ו-ג' להלן.
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.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם
א(

ב(
ג(
ד(

ה(

ו(

תכנית ביטוח מסוג עדיף ומסוג מסלולי השקעה  -במוצר זה קיים מרכיב חיסכון
מזוהה .עבור פוליסות שהופקו לפני שנת  ,2004הסיכונים הגלומים כוללים סיכונים
פיננסיים והשפעתם על דמי הניהול שמנורה ביטוח גובה על פוליסות משתתפות
ברווחים תלויות תשואה ,כמו גם סיכונים ביטוחים כגון תמותה ,תחלואה,
קטסטרופה וסיכונים אחרים כתוצאה מכיסויים המצורפים לפוליסה )מוות ,א.כ.ע,.
מחלות קשות וסיעודי( .רכיב החיסכון ורכיב הריסק מושפעים מסיכון הוצאות
וסיכון ביטולים.
עבור פוליסות לפני שנת  1991שהינן מבטיחות תשואה ,חלק מפוליסות אלו
מגובות באגרת חוב ממשלתית מיועדות אבל לגבי החלק שלא מגובה ,יש סיכון
שהרווח ההשקעתי לא יספיק לכסות את הריבית שהובטחה.
תכנית ביטוח מסוג מעורב  -במוצר זה מרכיב החיסכון משולב במרכיב הביטוחי
של סיכון המוות .במוצר זה גלומים אותם סיכונים המתוארים בפסקה )א( לעיל.
תכנית המבטיחה קצבה מובטחת  -הסיכונים הגלומים במוצר זה הם :סיכון
אריכות חיים וסיכון הוצאות.
תוכניות ביטוח חיים ובריאות אחרות  -כוללות מוצרי סיכון טהור )אובדן כושר
עבודה ,מקרה מוות ,סיעודי ,מחלות קשות ,נכויות וכו'( נמכרות כפוליסות
עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות אחרות .הסיכונים הגלומים בתוכניות אלו
זהים לסיכונים המתוארים בפסקה )א( לעיל ,ללא השפעה מהותית על דמי ניהול.
תוכניות ביטוח הוצאות רפואיות  -תכניות אלו כוללות בעיקר כיסויים של
ניתוחים בארץ וגם השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ,בחירת מנתח פרטי בבתי
חולים פרטיים ,תרופות שאינן בסל וכיסויים אמבולטוריים נוספים כגון התייעצות
עם רופא מומחה .הסיכונים העיקריים הגלומים במוצר זה הם גידול בהוצאות
הרפואיות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגיות ,הכנסת שר"פ )שירות רפואי פרטי(
לבתי החולים הציבוריים או שינוי בסל הבריאות הממלכתי והשב"נים )שירותי
בריאות הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופות החולים
תמורת תשלום נוסף(.
ביטוח דמי מחלה  -כיסוי חבותו של המבוטח )המעסיק( כלפי עובדיו לתשלום ימי
מחלה .חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין )חקיקה ,תקנות ,הסכמים
קיבוצים וצווי הרחבה( לעניין זכויות עובדים.

סיכונים נוספים אשר גלומים במוצרים אלה באופן גנרי )משותף לכולם( הם :שינויים
בכללי חיתום אשר עלולים להביא לאי התאמה בין פרופיל הסיכון לבין התעריף,
שינויים באקלים שיפוטי אשר עלולים להביא לעלייה בלתי צפויה בתדירות של
תביעות או בעלות של תביעה ממוצעת ,שינויים רגולטורים ,סיכון מודל אשר מתייחס
לשימוש במודל לא מתאים לתמחור או לחישוב רזרבה או שימוש בפרמטרים לא
נכונים וסיכון ריכוז החשיפה.
 .2אופן מדידת הסיכון הביטוחי
הקבוצה מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשתי מטרות עיקריות:
) (1תמחור המוצרים הביטוחיים.
) (2חישוב תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש.
מדידת הסיכונים לכל מוצר נעשית ע"י האקטואר אשר מנתח את התביעות )ע"פ
נתונים שהצטברו בקבוצה ובהסתמך על מידע שמתקבל ממבטח המשנה או ממקורות
רלוונטיים אחרים( ,מעריך את צפי התביעות ויתר העלויות כגון הוצאות ועמלות וגוזר
את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות השונות של המבוטחים הפוטנציאליים.
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אופן מדידת הסיכון הביטוחי )המשך(
מדידת הסיכון הכולל )לכל הפוליסות יחד( נעשית ע"פ מודל סטנדרטי למוצרי ביטוח
בישראל .המודל מבוסס על ביצוע שינויים בגורמי הסיכון המשפיעים על ערכם ההוגן
)ע"פ הערכה מיטבית( של ההתחייבויות הביטוחיות .לדוגמא ,שינוי קיצוני בשיעורי
התמותה שהונחו או שינוי פתאומי בשיעורי הביטולים שהונחו לצורך חישוב
ההתחייבויות הביטוחיות .כמו כן ,המודל מניח השפעה של אירוע קיצון )קטסטרופה(
על גובה התחייבויות לפי פרמטרים שנקבעו מראש )גידול בתמותה ובתחלואה( .יצוין,
כי מדידת הסיכון מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית ולכן קיימות
קורלציות בין הסיכונים השונים אשר מקטינות את הסיכון הכולל.

 .3תיאור השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
)(1

)(2

)(3

)(4

תוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה":
בתוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה" קיים מרכיב חיסכון
מזוהה .העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת
תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן:
 קרן צמודה לתשואת תיק השקעות )חוזים תלויי תשואה(. קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואהמובטחת כנגד נכסים מותאמים )חוזים מבטיחי תשואה(.
בחלק לא מהותי של המקרים יש הבטחה למתן הטבה לפוליסות מעל ותק
מסוים לפי תנאי הפוליסה .רוב פוליסות אלו כוללות גם התחייבויות בגין
קצבאות כמתואר בסעיף ) (4להלן.
בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו )אי כושר עבודה ,מקרה מוות,
סיעודי וכו'( מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן.
תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי"(:
תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה
שהמבוטח נשאר בחיים בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון
מוות במשך תקופת התוכנית .בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית
לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויות ,כולל תשלום
בתום התקופה ,בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות .חישוב זה מבוסס על
ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו/או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות,
כולל שיעורי הריבית )להלן  -ריבית תעריפית( ,לוח התמותה או התחלואה.
החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם " ,"Net Premium Reserveאשר אינה כוללת
בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות
וההוצאות ,ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות .בגין מוצרים
מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל
בניכוי דמי ניהול.
התחייבויות לקצבאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על
בסיס לוחות תמותה עדכניים אשר פורסמו על-ידי אקטואר האוצר בחוזר
המפקח.
לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף  5ב.5.
להלן.
התחייבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף
)משולמות ומסולקות( שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה
וטרם התחיל התשלום בפועל ,מחושבות בהתאם לחוזרי המפקח ולהסתברות
למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה
עדכניים .בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדרגתית של ההתחייבויות
לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד
הפרישה .ככל שמקדמי הקצבה המובטחים בפוליסות טובים יותר למבוטח,
ההגדלה הנדרשת גבוהה יותר.
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)(4

)(5

)(6

)(7
)(8

)(9
)(10
)(11

)(12

)המשך(
ההגדלה ההדרגתית נעשית ע"י שימוש בפקטור היוון  ,Kהמייצג את שיעור
ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או ממרווח פיננסי ,הנובעים
מההשקעות המוחזקות כנגד עתודות הביטוח בשל הפוליסה או מתשלומי
פרמיה עבור הפוליסה .חברת הביטוח קובעת מעת לעת ,לפי שיקול דעתו
המקצועי של אקטואר החברה ,את ערך ה  ,Kעל בסיס הנחות פיננסיות
שמרניות ,באופן שיובטח כי דמי הניהול או המרווח הפיננסי הנובעים
מההשקעות המוחזקות כנגד העתודה בשל הפוליסה ותשלומי הפרמיה עבור
הפוליסה ,יספיקו לכיסוי ההוצאות ,לרבות ההשלמה לקצבה עד למועד הפרישה.
ערך ה  Kשיבחר יהיה זה שיביא לפריסה נאותה של העתודה לקצבה כאמור.
שיעור המבוטחים הצפויים לממש את זכאותם לקצבה ,נקבע על פי מחקרים
שעורכת מנורה ביטוח מעת לעת .שיעורי המימוש מותאמים לתוכניות הביטוח
וסוגי החיסכון השונים.
בחודש נובמבר  2012פורסם חוזר "מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת
חיים" .על-פי החוזר נקבע ,בין היתר ,כי החל ביום  1בינואר ,2013 ,חברת ביטוח
לא תשווק תכנית ביטוח החיים משולבת בחיסכון הכוללת מקדמי קצבה
מובטחים ,למעט .1 :מי שמלאו לו לפחות  60שנה במועד המכירה  .2מי שיש לו
חוזה ביטוח חיים הכולל מקדמי קצבה מובטחים ומבקש לבטלו כליל ולנייד את
הכספים לחוזה ביטוח חדש עם מקדמי קצבה מובטחים והכל בכפוף לכללים
נוספים שנקבעו לעניין זה בחוזר שפורסם.
תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור )אובדן כושר עבודה,
מקרה מוות ,סיעודי ,מחלות קשות ,נכויות וכו'( הנמכרות כפוליסות עצמאיות
או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית מסוג "עדיף"" ,מסלולי השקעה"
"מסורתי" או סיכון טהור .בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית.
באובדן כושר עבודה וסיעודי עם פרמיה קבועה החישוב נעשה על בסיס Net
 .Premium Reserveבאובדן כושר עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים
שמרניים ואילו בסיעודי נלקח בחשבון ללא ביטולים ,ושניהם על בסיס הנחה
מעודכנת לניסיון תביעות צפויות.
בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ,בביטוח אובדן כושר עבודה
ורצף הכנסה ,מחושבת התחייבות ביטוחית בהתאם למשך תקופת התשלום
הצפויה.
ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות בגין עתודה
לתביעות תלויות ו) IBNR-תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( והוצאות עקיפות
לסילוק תביעות ,עתודה להמשכיות ,הפרשה והפרשה להפסדים עתידיים ,ככל
שנדרשת.
עתודת  IBNRלתביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד שקרו אך טרם דווחו,
שמחושבת על בסיס ניסיון תביעות קודם במנורה ביטוח.
עתודה להוצאות עקיפות לסילוק תביעות מחושבת על בסיס נתוני הוצאות
בהתאם לתחשיב שבוצע במנורה ביטוח.
ההתחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים כוללות הפרשות לתביעות שטרם
שולמו ,כולל  ,IBNRבכל הענפים חוץ מסיעודי ,אובדן כושר עבודה ורצף הכנסה,
אשר נכללים בסעיף עתודות.
התחייבויות בגין פוליסות בריאות הינן ממספר סוגים ,לקולקטיבים ולפוליסות
פרט בנפרד:
הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעודף )אם גבוה מאפס( של הערך
הנוכחי של כל העלויות העתידיות פחות הערך הנוכחי של כל ההכנסות
העתידיות ,לפי סוג הכיסוי .
תביעות תלויות ,כולל הפרשה ל IBNR-והוצאות עקיפות לסילוק תביעות.
עלות סעיף ההמשכיות בפוליסות קולקטיביות.
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.4

ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
)(1

שיעור ההיוון
בגין תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי"( )ראה סעיף  (2)3לעיל(
ומוצרי סיכון טהור )ראה סעיף  (6)3לעיל( עם פרמיה קבועה הריבית המשמשת
להיוון הינה כדלקמן:
)א( בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות  -בריבית בשיעורים
של בין  2.5%ל 4.8%-צמודה למדד; בחישוב של השלמת עתודה לתשלום
קיצבה ,החלק שאינו מגובה באגרות חוב מיועדות  -בריבית חסרת סיכון.
)ב( בתוכניות מבטיחות תשואה ומבטיחות מקדם קצבה שאינן מגובות באגרות
חוב מיועדות )אשר הושקו אחרי  - (2005ריבית של  ,2.5%ובחישוב של
השלמת עתודה לתשלום קיצבה  -ריבית חסרת סיכון.
)ג( בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד ואובדן כושר עבודה ,הריבית המשמשת
להיוון הינה כדלקמן:
 במידה והפיצוי אינו תלוי תשואה השיעור הוא .2.5% פיצויים תלויי תשואה מהוונים בשיעור  3.1%ברמה של הברוטו ו2.5% -בחלקם של מבטחי המשנה.
ירידה בשיעור הריבית לטווח הארוך עלולה להגדיל את עתודות הביטוח
כתוצאה מהצורך בהעמדת עתודה נוספת במסגרת בדיקת נאותות העתודות
) .(LATמנורה ביטוח בדקה את נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח )(LAT
ומצאה כי בהתחשב בגובה העתודות הקיימות ,אין צורך בהשלמה הנובעת מ-
.LAT

)(2

שיעורי תמותה ותחלואה






שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בפוליסות מסוג
מעורב )"קלאסי"( בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה )לא
כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי ,אי
כושר עבודה או סיעוד( מבוססים בעיקר על טבלאות .AM49/52
ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות
תמותה עדכניים.
בהנחה שתהיה עליה בשיעור התמותה ,עקב עלייה בשיעור התמותה
בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת ,תביא לקיטון ההתחייבות
לקצבאות המשולמות לכל החיים.
יצוין ,כי קיימת מגמה של גידול בתוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותה
אשר נלקחת בחשבון לצורך קביעת הנחת התמותה המשמשת לחישוב
ההתחייבות לקצבה שתשולם בעתיד.
שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה
ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד ,ניתוחים ואשפוז ,נכות
מתאונה וכיוצ"ב .שיעורים אלה ותקופת תשלום הקצבאות )לעניין ביטוח
סיעוד ואי כושר עבודה( נקבעו על בסיס ניסיון מנורה ביטוח או מחקרים
של מבטחי משנה.
ככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות
הביטוחית בגין תחלואה ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד,
ניתוחים ואשפוז ונכות מתאונה.
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.4

ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
)(3

שיעורי נטילת גמלא
חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון ,התנהלו ,בגין כספים שהופקדו משנת
 2000עד לסוף שנת  2007בשני מסלולים אפשריים :מסלול הוני או מסלול
קצבתי .לעניין פרמיות שהופקדו עד חודש מאי  2000רשאי המבוטח לבחור,
במועד הפרישה ,את המסלול המועדף עליו .היות וסכום ההתחייבות הביטוחית
שונה בכל אחד משני המסלולים ,נדרשת החברה להעריך את שיעור הפוליסות
בהן יבחרו המבוטחים במסלול הקצבתי בשל ההשלכה לעניין העתודה הנדרשת
בגין התחייבויות מסוג זה .שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח ,תוך התאמה
לניסיון שנצבר במנורה ביטוח .יצוין ,כי החל משנת  2008כמעט כל התוכניות הן
לקצבה.
לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף  5ב.6.
להלן.

)(4

שיעורי ביטולים
שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות בגין חלק מביטוחי
הבריאות וביטוחי אובדן כושר עבודה וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים
בתקופה שלפני התחלת התשלומים .ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול
פוליסות היזום על ידי מנורה ביטוח עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונות
פוליסות לבקשת בעליהן .ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון
החברה לגבי משך החיים של המוצר .שיעור הביטולים משפיע גם על בדיקת
נאותות העתודה בכל הענפים ,וגם על בדיקת ברות ההשבה של הוצאות
הרכישה הנדחות.

)(5

שיעורי המשכיות
בחלק מביטוחי הבריאות וביטוחי ריסק קבוצתיים )מעל סכום ביטוח מסויים(
בהם זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים ביטוחיים
)אבל לאו דווקא באותו תעריף( במקרה בו החוזה הקולקטיבי לא יחודש או
שהמבוטח פורש מהקבוצה .מאחר שמבוטחים אשר מפעילים את אופציית
ההמשכיות יהיו במצב בריאותי פחות טוב ,קיימת לחברה התחייבות המבוססת
על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי
ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי ומצב
בריאותם של מפעילי ההמשכיות.
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.5

מבחני רגישות בביטוח חיים ובריאות *(

ליום  31בדצמבר:2012 ,
שיעור הביטולים
)פידיונות ,סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%
רווח )הפסד(

14,270

)(15,953

שיעור תחלואה
-10%
+10%
אלפי ש"ח

שיעור תמותה
-10%
+10%

47,640

)(68,079

)(94,347

60,335

ליום  31בדצמבר:2011 ,
שיעור הביטולים
)פידיונות ,סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%
רווח )הפסד(

*(

.6

13,130

)(14,391

שיעור תחלואה
-10%
+10%
אלפי ש"ח

שיעור תמותה
-10%
+10%

37,770

)(54,076

)(43,763

46,567

ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי .לפיכך ,כאשר
יש שיפור בתמותה או בתחלואה והתוצאה הכלכלית המתקבלת בניתוח
הרגישות מביאה להקטנת העתודה המחושבת ביחס לתמחור הכיסוי המקורי,
אזי מטעמי שמרנות ,הרווח שנוצר בגובה הפרש העתודה אינו נלקח בחשבון.

מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות
א.

בחודש יולי  ,2012פרסם המפקח טיוטת נייר עמדה ומכתב הבהרה בקשר
לעדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה וביטוח חיים )להלן:
"הטיוטה"( ובעקבותם פורסמה בחודש מרס  2013חוזר בעניין חישוב עתודות
לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים המחליף חוזר שהתפרסם בשנת 2007
)להלן" :החוזר החדש"(.
להלן עיקרי הדברים:
הטיוטה והחוזר החדש כוללים הנחיות עדכניות לחישוב הפרשות לעתודות
לגמלאות בפוליסות ביטוח חיים ,הכוללות מקדמי קצבה מובטחים .הטיוטה
מתייחסת ,בין היתר ,ללוח תמותת גמלאים חדש ,שיעורי שיפור תמותה
עתידיים ,ולשיעור מימוש הגמלה ולהשלכות הנובעות מכך על גובה העתודות
ואופן בנייתן.
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מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות )המשך(
א.

)המשך(
בדוחות הכספיים לשנת  2012עדכנה החברה את הערכותיה בדבר
ההתחייבויות לגמלה על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים
והשיפורים העתידיים הכלולים בטיוטת חוזר הקצבה וזאת ,בין היתר ,לאור
המגמות העולות מטיוטת חוזר הקצבה הנצפות גם בנתוני החברה.
בעקבות כך ,רשמה החברה ברבעון השני של שנת  2012הפרשה מידית לעתודה
משלימה לגמלאות והקטינה את הרווח הכולל בסך של כ 52-מיליוני ש"ח לפני
מס ושל כ  34מיליוני ש"ח אחרי מס.
החוזר החדש קובע ,בין היתר ,כי חברת הביטוח תקבע באופן זהיר שני ערכי
 .Kאחד בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן תלוי תשואה )"פוליסות תלויות
תשואה"( ושני בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן כולל תשואה מובטחת
)"פוליסות מבטיחות תשואה"( לעומת החישוב הקודם שהתבסס על ערך יחיד
של .K
חישוב שני ערכי  Kלעומת ערך  Kיחיד לכלל התיק מאפשר ייחוס מדויק יותר
של העתודה המשלימה לגמלא לחוזי הביטוח השונים.
בהתאם להוראות המעבר ,השימוש בשני ערכי  Kיהיה לא מאוחר מיום 31
במרס.2013 ,
החברה לא יישמה שני ערכי  Kלשנת  2012וההשפעה ,במידה ותחול ,תבוא
לידי ביטוי בתקופה של שלושה חודשים שתסתיים ביום  31במרס.2013 ,

ב.

העתודה המשלימה לגמלאות ,הכלולה בספרי החברה ,מסתכמת לימים 31
בדצמבר 2012 ,ו ,2011 -לסך של כ 305 -מיליון ש"ח וכ 180 -מיליון ש"ח
בהתאמה ,ללא גמלאות בתשלום.
יתרת ההפרשות אשר תיזקף לרווח והפסד על ידי שימוש בפקטורי היוון K
כאמור לעיל ,בצורה הדרגתית עד הגעת המבוטחים לגיל פרישה מסתכמת
ליום  31בדצמבר 2012 ,לסך של כ 85 -מיליון ש"ח.
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם
הסיכונים הגלומים במוצרי הביטוח הכללי באופן גנרי )משותף לכל הענפים( הם:
תנודתיות בחומרת התביעה ובשכיחותה )מספר גורמים משפיעים על אי וודאות זו -

אקלים שיפוטי ,שינויי חקיקה( .כמו כן קיימים סיכון מודל וסיכון ריכוז חשיפה.
)א(

רכב חובה
ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מהווה תנאי מוקדם הכרחי
לשימוש ברכב מנועי .פוליסת ביטוח חובה ,בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי,
מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו ,מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק
הפיצויים ומפני חבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לנהג
הרכב ,לנוסעים בו או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי.
הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח .תביעות
ברכב חובה מתאפיינות ב "זנב ארוך"  LONG TAILדהיינו לעיתים חולף זמן רב
ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה .על פי תיקון לחוק
ההסדרים משנת  2010ואילך חלק גדול מההוצאות הרפואיות הוצאו מכיסוי
פוליסת חובה ומשולמות על ידי קופות החולים.

)ב(

רכב רכוש
פוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסויים בגין נזק עצמי הנגרם לרכב המבוטח,
גניבה ,וכן נזק רכוש הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישי .ניתן לרכוש
פוליסה לנזק לצד ג' בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים .הפוליסה התקנית
קובעת נוסח ותנאים מינימליים לביטוח מקיף לרכב אשר חברת ביטוח יכולה
לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח .התעריף לביטוח רכב רכוש אינו
אחיד ותלוי במספר משתנים ,כגון :סוג וערך הרכב המבוטח ,ניסיון התביעה
המצטבר של בעל הפוליסה ,גילו של הנהג הצעיר שמורשה לנהוג ברכב והגבלת
מספר הנהגים הרשאים לנהוג ברכב .ע"פ רוב ,תביעות בגין פוליסות אלו
מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.
רכב מקיף )פרטי ומסחרי לרבות משאיות(  -כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה
(1
מתאונה ,נזק לרכב כתוצאה מאש ,גניבת הרכב ,נזק שנגרם תוך כדי
גניבת הרכב ,נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע )שיטפון ,סערה ,שלג וברד(,
נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון )למעט על ידי המבוטח או מי מטעמו(,
נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי.
ביטוח מקיף ללא כיסוי נזק עצמי  -כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים
(2
המפורטים בס"ק  1לעיל ,למעט סעיף נזק עצמי כתוצאה מתאונה.
(3
ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה  -כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטים
בס"ק  '1לעיל ,למעט גניבת הרכב.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים
(4
שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו.
ביטוח אופנועים.
(5
בנוסף לכיסויים הבסיסיים הנ"ל ,מנורה ביטוח ושומרה ביטוח מאפשרות
(6
למבוטח להרחיב את הכיסוי כדלקמן :כיסוי לנזקי רעידת אדמה ,רכב
חדש תמורת הישן שנגנב )לרכבים משנות דגם אחרונות בלבד ולמקרה
ביטוח של אובדן גמור( ,ביטוח רדיו טייפ או רדיו דיסק חליפי ,ביטוח
שבר שמשות ,שירותי גרירה ומתן רכב חליפי .בנוסף ,קיים מסלול ייחודי
לכלי רכב פרטיים בלבד ,המאפשר סל רחב יותר של שירותים והטבות
למבוטח ,עם אפשרות לפרמיה מוזלת.
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם )המשך(
)ג(

חבויות אחרות
תביעות בחבויות מתאפיינות ב "זנב ארוך" .LONG TAIL
 (1ביטוח חבות מעבידים  -כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
לעובד עקב ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח .החבות המכוסה היא חבות
לפי פקודת הנזיקין ,התש"ם ,1980-והביטוח הינו שיורי ,מעל הכיסוי לפי
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה .1995-הביטוח נערך בדרך
כלל על בסיס אירוע .דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים,
כאשר המרכזיים שבהם  -מספר העובדים המועסקים או היקף שכר
העבודה השנתי שמשלם המעסיק ,סוג פעילות המעסיק ,גבול האחריות
הרצוי ,ניסיון התביעות של המבוטח ,אמצעי ההגנה הקיימים בעסק
וכדומה .הגשת התביעה יכולה להיעשות לאחר תקופת הביטוח בתוך
תקופת ההתיישנות.
 (2ביטוח צד שלישי  -הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את
חבותו של המבוטח על פי כל דין ,בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד
שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר
התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח
את הכיסוי הביטוחי .ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע .דמי
הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כאשר המרכזיים שבהם -
עיסוק המבוטח ,היקף פעילות המבוטח ,גבול האחריות הרצוי ,ניסיון
התביעות של המבוטח ,חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים ,אמצעי
ההגנה הקיימים בעסק וכדומה.
 (3ביטוח אחריות מקצועית  -ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי ,בין אם הינו
לקוח של המבוטח ובין אם לאו .ביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס
הגשת תביעה .הכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים בלתי צפויים ואינו מכסה
מעשים מכוונים של המבוטח .המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח
הוא עיסוקו של המבוטח ,כאשר גם להיקף הפעילות ,גבול האחריות
הרצוי ,ותק במקצוע ,מספר העובדים ,מחזור ההכנסות ,ניסיון התביעות
של המבוטח והתחום הטריטוריאלי של הכיסוי והשיפוט השפעה ניכרת על
תעריף דמי הביטוח.
 (4ביטוח אחריות המוצר  -ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק
שנגרם על ידי מוצרים שיוצרו/שווקו /סופקו או הופצו על ידו ,לאחר
שפסקו מלהיות בחזקתו .ביטוח זה נערך על בסיס מועד הגשת תביעה.
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח,
כאשר גם להיקף הפעילות ,קיום פעילות ייצוא ,התקופה הרטרואקטיבית
הנדרשת ,גבול האחריות הרצוי ,ניסיון התביעות של המבוטח והתחולה
הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על תעריף דמי הביטוח.
(5

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  -ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי
משרה בשל הפרת חבותם הניהולית שהופרה על ידי הדירקטורים ונושאי
המשרה .הביטוח נערך על בסיס מועד הגשת התביעה .החבות המכוסה
היא בעיקרה מתוקף חוק החברות ,המטיל חבות אישית על נושאי המשרה
בחברה ,וככל שהחוק מאפשר לתת שיפוי לנושאי המשרה .בעלת הפוליסה
בביטוח זה הינה החברה ,הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי המשרה
והדירקטורים המכהנים ו/או שכיהנו בעבר והם המוגדרים כמבוטחים .דמי
הביטוח בענף זה מתבססים על מספר משתנים ,בהתאם לסוג הכיסוי,
כאשר המרכזיים מביניהם :גבול האחריות הרצוי ,ניסיון התביעות של
המבוטח ,תחום העיסוק של הקבוצה ,הרכב בעלי המניות ,המבנה והחוסן
הפיננסיים של הקבוצה והיות הקבוצה ציבורית או פרטית.
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.5
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.1
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)ג( חבויות אחרים )המשך(
 (6כלי טיס וכלי שיט  -ביטוח המכסה נזק או אבדן הקשורים לסיכוני תעופה
או שיט .ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות; ביטוח כלי טיס כולל ביטוח
גופי מטוסים וביטוח תאונות נסיעה.
 (7ביטוח ערבות חוק המכר :הקבוצה משווקת ביטוח המכסה את השקעתם
של רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר )דירות( ,תשל"ג  1973וחוק המכר
)דירות( )הבטחת השקעות רוכשי דירות( ,התשל"ה  .1974 -ביטוח זה תואם
את ההנחיות בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח שלו ארוכה )מעל שנה(.
הסיכון בפוליסות אלו הולך ופוחת עם הזמן כתוצאה מהתקדמות הבנייה
וקבלת החזקה בנכס .בהתאם להוראות הפיקוח ,ההכרה ברווח מהכנסות
הקבוצה מענף זה נדחות לתקופה של  5שנים .הקבוצה מנפיקה פוליסות
אלו לקבלנים ,בין אם באמצעות שיווק ישיר לקבלן או באמצעות בנקים
המספקים מימון לפרוייקט הבנייה.
)ד( ביטוח רכוש
 (1ביטוח דירות )מקיף דירות(  -ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה
למגורים .תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות
ותכולתן( ,התשמ"ו) 1986-להלן לצורך סעיף זה" :התקנות"( מגדירות את סוג
הכיסוי הביטוחי המינימלי למבנה דירה ותכולתה ,כהגדרתן בתקנות )להלן:
"הפוליסה התקנית דירה"( .על פי התקנות ,ביטוח דירות כולל כיסוי לתכולה
ולמבנה כנגד סיכוני אש ,פריצה ,כיסוי נזקי טבע ,רעידת אדמה ונזקי צנרת.
חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית דירה רק אם השינוי הינו
לטובת המבוטח .למבוטח ניתנת אפשרות לוותר בכתב על כיסוי לרעידת
אדמה .במרבית המקרים ,תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד
קרות מקרה הביטוח.
(2

(3

(4
(5
(6
(7

אובדן רכוש ומקיף בתי עסק  -ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת
מגורים ותכולתה או רכב מנועי )למשל סחורות ,מכונות ,ציוד ,מפעלים וכו'(.
ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש ,פריצה ,כיסוי
נזקי טבע ורעידת אדמה .ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי לנזק תוצאתי של
אובדן רווחים .כמו כן ,פוליסת מקיף בתי עסק כוללת גם כיסויים לסיכוני צד
שלישי וחבות מעבידים שתוארו בסעיף חבויות אחרות בתת סעיף  1ו.2-
ביטוח משכנתאות  -כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא למימון
רכישת דירות .פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה .ביטוח זה נמכר
בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים )ריסק( לכיסוי יתרת ההלוואה במקרה של
מות המבוטח.
ביטוח ימי  -ביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים ובאוויר.
מטענים בהובלה  -ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת
הובלה יבשתית.
ביטוח הנדסי )ביטוח שבר מכני(  -ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים
מהפעלתו ,בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים.
ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות :הקבוצה משווקת ערבויות ביצוע
שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות המבוטח כלפיו.
הפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה בפרויקטים ומיועדות להבטיח
עמידה בהתחייבויותיהם של קבלנים ,יזמים וגופים גדולים נוספים בביצוע
פרויקטים ,כפי שסוכמו בין הצדדים .בנוסף ,הקבוצה משווקת ערבויות
פיננסיות שמהותן התחייבות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות פיננסית
של המבוטח כלפיו.
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם )המשך(
)ד( ביטוח רכוש )המשך(
 (8ביטוח הנדסי )עבודות קבלניות(  -כיסוי לעבודות קבלניות ,ציודן וחומרים,
מפני נזק תאונתי.
 (9ביטוח הנדסי )עבודות הקמה(  -כיסוי לעבודות הקמה של מערכות מכניות,
ציודן וחומרים ,מפני נזק תאונתי.
 (10ביטוח ציוד אלקטרוני  -כיסוי לנזק תאונתי ,למערכות מתח נמוך ולכיסוי
הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי.
 (11ביטוח סיכוני טרור  -ביטוח שיורי )מעל תקבולי מס רכוש( המכסה נזק פיזי
לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור.

.2

אופן מדידת הסיכון הביטוחי
החברה מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשלוש מטרות עיקריות:
 תמחור המוצרים הביטוחיים.
 הסיכון שהעתודה לתביעות תלויות לא מספקת.
 תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש.
מדידת הסיכונים הביטוחיים לכל מוצר ומוצר נעשית ע"י האקטואר או מבטח משנה
או חתם אשר מנתחים את התביעות ,מעריכים את צפי התביעות ,הסטייה מהצפי וגוזר
את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות השונות של המבוטחים הפוטנציאליים.
מדידת הסיכון הכולל )לכל הפוליסות יחד( נעשית ע"פ מודל סטנדרטי שפותח באירופה
עבור חברות ביטוח והותאם למוצרים של ענף הביטוח בישראל .המודל מבוסס על
פרמטרים של היקף פרמיות ,היקף רזרבות )המחושבות על בסיס הנחות מיטביות  -לא
שמרניות( ,שיעורי הפסד ) ,(Loss Ratiosסטיות תקן של קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים
דומים .כמו כן המודל מניח השפעה של אירוע קיצון )רעידת אדמה( או מעשה ידי אדם
על הון החברה לפי פרמטרים שנקבעו מראש .לבסוף מדידת הסיכון מתחשבת בכך
שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית בכל הענפים ולכן קיימות קורלציות בין ענפי
הביטוח השונים אשר מקטינות את הסיכון הכולל.

.3

תיאור השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים:


הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.



תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות.



הפרשה לפרמיה בחסר.

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות באופן
אריתמטי יחסי לתקופה שמעבר לתאריך הדוח ולכן אינן מושפעת מגורמי סיכון
כלשהן .ראה גם באור )2ו() - (2מדיניות חשבונאית.
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.5

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.3

תיאור השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר על-פי שיטות
אקטואריות מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים
הנבדקת ,ומתחשבות בהתפתחות של תשלומי התביעות וכן בהתפתחות של עלות
התביעות )תשלומי תביעות וההערכות הפרטניות של התביעות התלויות( .הערכת
התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרד .השיבובים וכן
ההשתתפות העצמית שתיגבה מהמבוטחים ,מחושבים על בסיס ניסיון העבר המשתקף
בנתוני המודל האקטוארי.
כמו-כן ,נכללות הערכות איכותיות באשר לשינוי מגמות בעתיד לגבי גורמי סיכון
שונים .גורמי סיכון פנימיים לדוגמא :שינויים בתמהיל התיק ,שינויים במדיניות
החיתום ושינויים בנהלי הטיפול בתביעות .גורמי סיכון חיצוניים לדוגמא :פסיקה
משפטית ,חקיקה וכדו' .כאשר שינויים כאמור לעיל ,לא באו לידי ביטוי באופן מלא
בניסיון העבר ,האקטואר מעדכן את המודלים ו/או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך
הערכות סטטיסטיות ו/או משפטיות לפי העניין.
בענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים ,ההתחייבות הביטוחית נקבעת ברמת הברוטו
על סמך חוות דעת מומחי הקבוצה ,ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים.
חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי/בלתי
יחסי( ונתוני התביעות בפועל.
הערכת התביעות התלויות עבור חלק הקבוצה במאגר הישראלי לביטוחי רכב חובה
)להלן  -הפול( התבססה על חישוב שבוצע על ידי הפול.
לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים
להלן ,בשילוב ההנחות השונות .בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף
ביטוח ,סוג אירוע ולכל שנת אירוע/פתיחה ,נעשית על פי שיקול דעת בהתאם למידת
ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין השיטות השונות .במקרים
מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין מגמות ,פסיקה ,שינויי חקיקה או גורמים
אחרים שעשויים להשפיע על התביעות בעתיד ,באופן שונה מאשר התפתחות בעבר.
בכדי להעריך את ההתפתחות הצפויה לתביעות הידועות התביעות התלויות חושבו על
בסיס שיטות אקטואריות מקובלות כמפורט להלן:
שיטת  :chain ladderהמתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות בהיבטים שונים
)התפתחות התשלומים ו/או התפתחות עלות התביעות ,התפתחות כמות התביעות
ועוד( .ברוב הכיסויים ,ההתפתחות של עלות התביעות משוקללת עם חומרה צפויה על
פי ניסיון העבר במסגרת שיטת  .Bornhuetter-Fergusonשיטה זו בעצם משקללת בין
הערכה אי-פריאורי של עלות התביעות הסופית לבין ניבוי ה chain ladder -לעלות
הסופית כאשר המשקלות הינן פונקציה של גורמי ההתפתחות .ככל שגורם ההתפתחות
גדולה יותר כך השיטה משקללת יותר את העלות אי-פריאורי .העתודה תהיה שווה
לעלות הסופית פחות העלות הנוכחית של התביעות לפי קבוצת סיכון ושנת פתיחה.
הערכת התביעות שאירעו וטרם דווחו ) (IBNRמחושבת לפי סוג הכיסוי על פי מודל
שמנתח את קצב כמות התביעות הצפויות להיפתח בעתיד מוכפל בחומרה הצפויה
לתביעות בסוג הכיסוי.
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 .5סיכונים ביטוחיים )המשך(
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ביטוח כללי )המשך(
.4

הנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
החישובים האקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל היוון תשלומי התביעות העתידיות.
בנוסף מטעמי שמרנות בענפי אחריות המוצר ,אחריות מקצועית ,רכב חובה ,חבות
מעבידים וצד שלישי נזקי גוף הרזרבות מוערכות כגבוה מבין ההערכה האקטוארית
להערכת מומחי התביעות ,לכל שנת חיתום .לא נכללה תוספת אחרת בעד מרווח
לסיכון )כגון סטיית תקן(.

.5

מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות
החל משנת  2012מחושבים ענפי החובה והביטוח ההנדסי לפי שיטת ה Bornhuetter-
 .Fergusonבנוסף לענפים שחושבו לפי שיטה זו כבר בשנת  .2011למעבר בין השיטות
לא היה השפעה מהותית על תוצאות החברה .ענף כלי שיט וחלק מענף רכוש אחר
מחושבים עדיין לפי שיטת  Chain Ladderולא לפי שיטת ה.Bornhuetter-Ferguson-

בחודש ינואר  2013פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב
עתודות ביטוח בביטוח כללי( ,התשע"ג ) 2013 -להלן" :התקנות החדשות"( וחוזר )להלן,
ביחד" :התיקון"( ,שעניינם עדכון הוראות הדין הקיימות בנושא חישוב עתודות ביטוח
בביטוח כללי.
התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות
עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה ,1984-כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות.
השינוי המרכזי שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול ,החל מהדוחות הכספיים
ליום  31במרס ,2014 ,של עתודת עודף הכנסות על הוצאות )להלן" :העתודה"( .במנורה
ביטוח העתודה מחושבת כיום לתקופות של  3עד  5שנים בענפי ביטוח כללי עם זנב
תביעות ארוך )בעיקר רכב חובה וחבויות( ,אשר מחושבת לגביהם הערכה אקטוארית.
בנוסף בחודש יולי  2012פורסמה טיוטת עמדת המפקח )להלן" :עמדת המפקח"( לעניין
נוהג מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב עתודת ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות
הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבויות הביטוחיות .עמדת המפקח
כוללת ,בין היתר ,את הקביעות הבאות:
" .1רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" פירושה כי קיים סיכוי סביר למדי
)" - ("fairly likelyקרי ,הסתברות של  75%לפחות כי ההתחייבויות הביטוחית
שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח.
 .2ככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתאמת הנחות ומודלים ,על האקטואר לבחור
את ההנחות והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר )" ("Best Estimateאת צפי
ההתחייבויות הביטוחיות .לכך יש להוסיף ,באופן נפרד ,מרווח בגין חוסר וודאות.
 .3שיעור היוון תזרים התחייבויות )מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(.
 .4קיבוץ  -לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים )כהגדרתם
בחוזר( ,יש להתייחס לכל ענף בנפרד ,אך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות
החיתום )או נזק( בענף .בענפים שאינם סטטיסטיים ,ניתן להתייחס לכולם כמקשה
אחת.
 .5קביעת גובה התחייבות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום
הדיווח ולסיכונים לאחר יום הדיווח.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות הכספיים של התיקון ,יחד עם עמדת
המפקח .בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה ,שכן עמדת המפקח נמצאת בדיונים
והבהרות בין חברות הביטוח לבין המפקח.
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.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
.1

פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה

בש"ח לא
צמוד

ליום  31בדצמבר2012 ,
במטבע
חוץ או
בהצמדה
בש"ח צמוד
אליו
למדד
אלפי ש"ח

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

619,096

-

-

619,096

נכסים סחירים

3,703,156

2,129,293

2,698,950

8,531,399

נכסים בלתי סחירים

288,753

3,110,954

1,144,540

4,544,247

סך הכל הנכסים

4,611,005

5,240,247

3,843,490

13,694,742

בש"ח לא
צמוד

ליום  31בדצמבר2011 ,
במטבע
חוץ או
בהצמדה
בש"ח צמוד
אליו
למדד
אלפי ש"ח

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

535,315

-

-

535,315

נכסים סחירים

3,261,338

1,867,275

2,321,700

7,450,313

נכסים בלתי סחירים

292,232

2,775,772

947,924

4,015,928

סך הכל הנכסים

4,088,885

4,643,047

3,269,624

12,001,556
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.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.2

סיכון אשראי עבור נכסים בארץ

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2012 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ **(

נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים – סחירים
נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

2,039,780
895,761
2,028,825

937,486
1,085,888

33,796
4,867

87,241
30,323

2,039,780
1,954,284
3,149,903

סך הכל נכסי חוב בארץ

4,964,366

2,023,374

38,663

117,564

7,143,967

מזה – נכסי חוב בדירוג פנימי ***(

346,655

334,050

-

-

680,705

*(

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג" .נתוני חברת
מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל
הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מירבי.

***( כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.2

סיכון אשראי עבור נכסים בארץ )המשך(
דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A
אלפי ש"ח

AA
ומעלה

סה"כ **(

נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים – סחירים
נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

1,713,795
834,089
2,040,581

787,330
635,284

20,805
80,742

95,500
42,432

1,713,795
1,737,724
2,799,039

סך הכל נכסי חוב בארץ

4,588,465

1,422,614

101,547

137,932

6,250,558

מזה – נכסי חוב בדירוג פנימי ***(

407,382

232,185

59,393

-

698,960

*(

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג" .נתוני חברת
מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל
הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מירבי.

***( כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
.3

סיכון אשראי עבור נכסים בחו"ל

 Aומעלה

דירוג בינלאומי )*(
ליום  31בדצמבר2012 ,
נמוך
לא מדורג
מ BBB -
BBB
אלפי ש"ח

סה"כ **(

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

15,570

484,097

181,169

50,247

731,083

מזה – נכסי חוב בדירוג
פנימי ***(

-

115,248

-

-

115,248

*(

המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על-ידי המפקח ,S&P
 Moody'sו.Fitch -

**(

הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מירבי.

***(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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ניהול סיכונים )המשך(
.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.3

סיכון אשראי עבור נכסים בחו"ל )המשך(

 Aומעלה

דירוג בינלאומי )*(
ליום  31בדצמבר2011 ,
נמוך
לא מדורג
מ BBB -
BBB
אלפי ש"ח

סה"כ **(

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

196,527

480,929

138,165

18,712

834,333

מזה – נכסי חוב בדירוג
פנימי ***(

-

115,424

-

-

115,424

*(

המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על-ידי המפקח ,S&P
 Moody'sו.Fitch -

**(

הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מרבי.

***(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב:
בעל עניין
וצדדים
קשורים
חברות
אחרים
כלולות )*(
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר2012 ,

253,257
416

נכסי חוב בלתי סחירים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות
ליום  31בדצמבר2011 ,

בעל עניין
וצדדים
קשורים
חברות
אחרים
כלולות )*(
אלפי ש"ח

נכסי חוב בלתי סחירים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות
)*(

6,878
-

251,352
418

4,452
-

להלן הרכב ההלוואות לחברות כלולות:

החברה
Solangia LTD
Solangia LTD
Belltrend Menora Enterprises LTD
Yatelsis River Development LTD
Yatelsis Development LTD
Surrey Street Limited Partnership
Surrey Street Limited Partnership

מטבע
ההלוואה
יורו
יורו
יורו
יורו
דולר
ליש"ט
ליש"ט

 %ריבית
שנתית
נקובה
יוריבור 8% +
יוריבור 4.5% +
3%
יוריבור 3% +
6%
5.423%
12%

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
12,875
3,435
50,858
53,714
13,963
7,658
69,449
72,647
58,668
60,075
45,539
45,470
10,258
251,352
253,257

ההלוואות צפויות להיפרע בטווח של בין שנה לשמונה שנים מתאריך הדיווח.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
בעל עניין
וצדדים
קשורים
חברות
אחרים
כלולות
אלפי ש"ח
5,732
301
6,033

רווחים מהשקעות והכנסות מימון
הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
בעל עניין
וצדדים
קשורים
חברות
כלולות
אחרים
אלפי ש"ח
27,172
272

רווחים מהשקעות והכנסות מימון
הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

27,444

-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
בעל עניין
וצדדים
קשורים
חברות
כלולות
אחרים
אלפי ש"ח
7,356

הפסדים מהשקעות והכנסות מימון

-

נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש ,מידי פעם ,חוזי ביטוח ,חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים
אחרים שהונפקו על ידי הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2010
2011
2012
סכום
מס' אנשים
סכום
מס' אנשים
סכום
מס' אנשים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הטבות לטווח קצר

8

22,412

8

20,677

8

18,681

תשלומים מבוססי מניות
)ראה באור  34לעיל(

4

1,030

4

2,488

3

1,926

23,442

(1

23,165

20,607

הסכם העסקת יו"ר דירקטוריון החברה
ביום  22בינואר 2007 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ואישור הדירקטוריון( את חידוש הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון בהתאם
לתנאים שבהסכם הקודם עימו בהצמדה למדד בלבד ללא תוספת ריאלית .לפי ההסכם
המחודש דאז ,זכאי היו"ר לשכר שנתי )לרבות תמריץ ,במסגרת השכר השנתי( שעלותו לחברה
לא תעלה על סך של כ 1,383 -אלפי ש“ח )צמוד למדד שפורסם בחודש ינואר ") (2007השכר
השנתי"( בתוספת תנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו .כל אחד מהצדדים
להסכם רשאי להביא לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של  60ימים .ההסכם חודש בתוקף מיום
 1בינואר 2007 ,לתקופה של חמש שנים .בהמשך להחלטת הדירקטוריון וועדת הביקורת,
אישרה האסיפה הכללית של החברה ,ביום  28באוקטובר ,2010 ,להתקשר עם היו"ר בתיקון
להסכם העסקתו שעניינו עדכון הגדרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה והפסקת כהונתו
כמנכ"ל ,וכן הארכת תוקפו של הסכם ההעסקה האמור כך שיסתיים בחלוף חמש שנים ממועד
אישור האסיפה הכללית כאמור.
יצויין כי תוקף העסקה מוגבל לשלוש שנים בהתאם להוראות תיקון  16וסעיף )275א() (1לחוק
החברות.

(2

הסכם העסקת מנכ"ל החברה המכהן גם כיו"ר דירקטוריון מנורה ביטוח
הסכם ההעסקה עם מנכ"ל החברה הינו לתקופה של  15שנים החל מאוגוסט  2003עם הודעה
מוקדמת של  12חודשים .לאחר המועד האמור ,יחודש ההסכם לשנה בכל פעם אלא אם כן
הודיע מי מהצדדים על אי חידושו .שכרו של המנכ"ל צמוד למדד בתוספת ריאלית של 1%
לשנה .במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה אושרה תכנית מניות שעיקרה הקצאה של 4%
ממניות מנורה ביטוח הניתנים להמרה למניות החברה )ראה באור )34ב(( .בחודש יולי 2011
אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ושל מנורה ביטוח השתתפות בחבות המס
הנוספת של מנכ"ל החברה בגין הדיבידנד שחולק בשנים  2003ו 2004 -וזאת בגובה סכום
החיסכון במס בלבד של מנורה ביטוח ותוך התחייבות כלפי רשות המסים כי החברה ו/או
מנורה ביטוח לא דרשו ולא תדרושנה בעתיד ,לנכות את תשלומי הדיבידנד הנ"ל כהוצאה.
על פי הסכם ההעסקה זכאי מנכ"ל החברה ,מעבר לשכר השוטף ,למענק שנתי קבוע בסך של
 561אלפי ש“ח )צמוד למדד יוני  (2003ולתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו.
בנוסף ,במקרה של סיום יחסי עובד מעביד )שלא בנסיבות פוטרות( יהיה זכאי מנכ"ל החברה
לתוספת של  50%על מרכיב פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותו בפוליסות ביטוחי המנהלים שלו
וכן למענק בסכום השווה לסכום הדיבידנד שנצבר בגין מניות שזכאותו לגביהם טרם הבשילה
על פי תנאי התכנית ,בניכוי כל מס שיחול.
בנוסף ,במקרה של סיום יחסי עובד מעביד עקב פיטורים יהיה זכאי המנכ"ל להמשך תשלום
השכר והתנאים הנלווים בתמורה להתחייבותו לאי תחרות בתקופה של שנתיים.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )המשך(
(3

מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה ,במנורה ביטוח ובמבטחים פנסיה
בחודש דצמבר 2010 ,אישרו הדירקטוריונים של מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה ,תוכנית
תגמול לנושאי משרה בחברה ,במנורה ביטוח ובמבטחים פנסיה ,וזאת לאחר קבלת המלצות
מועדת התגמול ומועדת הביקורת ,לפי העניין .תכנית התגמול כוללת ארבעה רבדים של
תגמול (1) :שכר בסיס; ) (2תנאים נלווים; ) (3בונוס; ו (4) -תגמול טווח ארוך )יחידות תגמול(
)להלן  -מדיניות התגמול הכוללת( )לפרטים נוספים ראה באור  34לעיל( .מדיניות התגמול
תחול לגבי נושאי משרה אשר הוגדרו על ידי דירקטוריון החברה והדירקטוריונים של מנורה
ביטוח ומבטחים פנסיה ,ואינה כוללת את מנכ"ל החברה ,דירקטורים בחברה או נושאי משרה
שהינם צד קשור לבעל השליטה בחברה.
מודל הבונוס כולל שני שלבים ,אשר הראשון שבהם הינו קביעת סכום הבונוס הכולל אשר
יחולק בשנה מסויימת )להלן  -תקציב הבונוס( ,והשלב השני הינו חלוקת תקציב הבונוס בין
נושאי המשרה.
א(

שלב א'  -קביעת תקציב הבונוס
בכל שנה ,ייקבע יעד רווח ממוצע של החברה לפני מס )להלן  -יעד הרווח( .מדידת
השגת יעד הרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של רווחי החברה )על בסיס
מאוחד ,לפני מס( ,על פני שלוש שנים ,כאשר לכל שנה יינתן שיעור אחר במשקל
חישוב יעד הרווח.
תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסויימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של 75%
לפחות .מובהר כי עד  75%מיעד הרווח ,לא ישולם בונוס )למעט בונוס אשר יוחלט על
ידי המנכ"ל למצטיינים בשיעור של עד  20%מתקציב הבונוס( ,כאשר מעל  75%מיעד
הרווח יוקצב לצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור שייקבע מיעד הרווח ועד לתקרה
של  150%מיעד הרווח.

ב(

שלב ב'  -חלוקת הבונוס לנושאי המשרה
על מנת לחלק את סל הבונוס בין נושאי המשרה ,ייקבע לכל נושא משרה פוטנציאל
בונוס )להלן  -בונוס מטרה( עבור עמידה מדוייקת ) (100%ביעדים ביחס לאותו נושא
משרה כמפורט להלן ,ובונוס מקסימלי ,והכל כנגזרת של מספר משכורות.
נושאי המשרה יימדדו על ביצועיהם ברמות מידה שונות  -החברה ,האגף ,היחידה
וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל.
לכל נושא משרה ייקבעו רמות המדידה ,הרכיבים הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב.
יצויין כי לא ייקבעו יותר מחמישה רכיבים לנושא משרה ולא יינתן משקל נמוך מ10% -
לרכיב .בין היתר חלוקת המשקולות בין רמת החברה ,רמת היחידה )עסקית/מקצועית(
והערכת מנהל ,ייקבעו בהתאם למידת החשיבות וההשפעה של נושא המשרה על
פעילות מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה.
הבונוס יחושב עבור כל רכיב בנפרד ,כאשר לכל רכיב ייקבע סולם ציונים לפיו יחושב
הבונוס .סך הבונוסים שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס הכולל.
סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מהשכר ולא תבוצענה בגינם הפרשות סוציאליות.
דירקטוריוני מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה יהיו אמונים על תהליכי הפיקוח והבקרה
של מדיניות התגמול ,כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור
ויובא לאישור המנכ"ל ,ועדת התגמול והדירקטוריונים .בעת אישור הבונוס על ידי
הדירקטוריון כאמור ,יוצג מידע מפורט בנוגע לאופן חישוב תקציב הבונוס וחלוקתו
לנושאי המשרה השונים.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ד.

הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2010
2011
2012
סכום
מס' אנשים
סכום
מס' אנשים
סכום
מס' אנשים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
דמי ניהול לשאינם
מועסקים בחברה
או מטעמה

ה.

8

2,100

8

1,986

7

1,653

הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין
תנאי העסקאות עם צדדים קשורים
חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך
העסקים הרגיל ובמחירי שוק .יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות ,אינן נושאות ריבית
ויישובן יעשה במזומן .לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם .לשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2011 ,2012 ,ו 2010-החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים
בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ו.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
ביום  10באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת
והדירקטוריון ביום  25וביום  28באוגוסט  ,2011בהתאמה( חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ובחברות הבנות ,בגבול אחריות של  15מיליוני דולר לכל אחת מהחטיבות העסקיות
בקבוצה ,בתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה ראשונה לכלל החטיבות העסקיות בקבוצה בגבול
אחריות של  30מיליוני דולר ובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה נוספת ,לכלל החטיבות
בקבוצה ,בגבול אחריות של  30מיליוני דולר נוספים .בנוסף ,אושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור
מראש להתקשרות החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל ,עבור החברה והחטיבות העסקיות
הנוספות בקבוצה ,אשר יחולו לגבי נושאי המשרה והדירקטורים ,כפי שיכהנו בחברה ובחברות
השונות מעת לעת ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם )בתנאים
זהים לתנאי הפוליסה של כלל נושאי המשרה( .חידוש הפוליסות כאמור יעשה מדי שנה ,במשך
תקופה של שלוש שנים ממועד תחילת "שנת הבסיס" )שנת  (2011-2012ובכפוף לכך כי הפרמיה
השנתית הכוללת ,בכל שנה בה תחודשנה פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה והשנייה תהיה
הפרמיה המצרפית בתוספת שנתית של עד  20%לכל שנה מהפרמיה הכוללת לכלל החטיבות
בקבוצה ,וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו עבור כל שנה בה תחודשנה פוליסות
הביטוח כאמור ,כי החידוש תואם התנאי האמור.

ז.

התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים
ביום  24בנובמבר 2005 ,וביום  22בינואר 2007 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת
אישור ועדת הביקורת ואישור הדירקטוריון( מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי
משרה בחברה ובכללם יו"ר הדירקטוריון וקרוביו המועסקים בחברות הקבוצה .כתב הפטור
שהעניקה החברה הינו בהתאם למגבלות הקבועות לעניין זה בחוק החברות ואילו ההתחייבות
לשיפוי מוגבלת לסך של  25מיליוני דולר לנושא משרה ול 30 -מיליוני דולר לכלל מקבלי השיפוי
באירוע בודד ובכל מקרה ,לא יעלה השיפוי על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי שלה
ערב מתן השיפוי.
ביום  5בינואר 2012 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ביום
 21בנובמבר 2011 ,ואישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר 2011 ,ו 29 -בדצמבר (2011 ,להעניק כתב
התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה )להלן" :כתב השיפוי
החדש"( .בהתאם לכתב השיפוי החדש ,סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע
אחד ,יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הקבוצה ,בגין אותו אירוע לכלל
נושאי המשרה ,לא יעלה על  30מיליון דולר .כמו כן ,סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושא
משרה אחד בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת
מנורה מבטחים מכוח כתב שיפוי ,בגין אותו אירוע ,לא יעלה על  25מיליון דולר .בכל מקרה ,סכום
השיפוי )נטו( לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח
נושאי משרה שרכשה החברה ,לפי שיקול דעתה ,אם רכשה ,או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי
החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון ו/או לקרוביו ,לא
יעלה ,בכל מקרה ,על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי שלה ,ערב מתן השיפוי.
יצויין ,כי כתב השיפוי החדש בא להוסיף על כל כתב שיפוי קודם ,אם וככל שהוענק ,ובלבד שסך
השיפוי לא יעלה על המגבלות המפורטות לעיל.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות
בשנים האחרונות ניכר גידול בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד הקבוצה.
זאת ,כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל ,לרבות כנגד חברות העוסקות
בתחומי העיסוק של הקבוצה ,אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו2006-
)"חוק תובענות ייצוגיות"( .מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של הקבוצה
להפסדים במקרה של אישור תביעה ייצוגית כנגדה.
תובענה ייצוגית ניתן להגיש בתביעה כמפורט בחוק האמור או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת
כי ניתן להגיש בגינה תובענה ייצוגית .יצוין ,כי החל משנת  ,2006ההגדרה של תביעה שבגינה ניתן
להגיש בקשה לאישורה כייצוגית כלפי חברות הקבוצה ,הינה הגדרה רחבה הכוללת כל עניין שבין
חברה ללקוח ,בין אם הצדדים התקשרו בעסקה ובין אם לאו .על מנת שבקשה לאישור תובענה
ייצוגית תאושר על התובע הייצוגי להוכיח ,בין היתר (1) :קיומה של עילת תביעה אישית ) (2כי
העילה מבוססת דיה כדי כך שמתקיים סיכוי לכאורה לזכיית התובע בתביעתו ) (3כי עילת התביעה
מעוררת שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפות לכלל הקבוצה המיוצגת וקיימת אפשרות
סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה ) (4התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה
וההוגנת לבירור המחלוקת ) (5התאמת התובע ובא כוחו לייצג את הקבוצה המיוצגת.
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות
ייצוגיות .ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים :ראשית,
שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית )"בקשת האישור" ו" -שלב האישור" ,בהתאמה(.
במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט  -תם שלב הדיון ברמה הייצוגית .על החלטה בשלב
האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור .בשלב השני ,במידה ובקשת האישור
מתקבלת ,תתברר התובענה הייצוגית לגופה )"שלב התובענה כייצוגית"(.
על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור .במסגרת המנגנון לפי
חוק תובענות ייצוגיות קיימים ,בין היתר ,הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה ,הן בשלב האישור
והן בשלב התובענה כייצוגית ,וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה
הייצוגית.
בגין התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים  ,1-19ו23 -
להלן ,אשר בהן ,להערכת הנהלות החברה ,מנורה ביטוח ,מבטחים פנסיה ושומרה ביטוח )לפי
המקרה והעניין( המתבססת בין היתר ,על חוות דעת משפטיות שקיבלו ,יותר סביר מאשר לא
)" ("More likely than notכי טענות ההגנה של החברה ,מנורה ביטוח ,מבטחים פנסיה ושומרה ביטוח
תתקבלנה והבקשות לאישור התובענות כייצוגיות תידחנה ,לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות בהן ,ביחס לתביעה ,כולה או חלקה ,יותר סביר כי טענות
ההגנה של החברות תידחנה ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על-ידי
חברות אלו.
להערכת הנהלת החברות ,המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלו ,במקום בו נדרשו
הפרשות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות לכיסוי החשיפה המוערכת על-ידן.
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ,ובכלל זה כנגד מבטחים פנסיה וחברות בנות נוספות,
המפורטות בסעיפים  20עד  24 ,22ו 25 -להלן ,לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכויי
הבקשות ,ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין תובענות אלו.
יצוין ,כי לעניין באור זה ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע
בה ,עולה על סך של  15מיליוני ש"ח.
להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות מהותיות:
.1

ביום  21בנובמבר 2005 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"בקשת
האישור"( .עניינה של התובענה הוא בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס לכיסוי
ביטוחי בגין נכות תאונתית )"נספח נכות תאונתית"( .הטענה המרכזית בתובענה הינה כי
מנורה ביטוח מסייגת את חבותה בכל הקשור לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול
בנספח נכות תאונתית ,וזאת דרך חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספח,
ולפיכך מפרה מנורה ביטוח את הסכם הביטוח ואת חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח
והתקנות שהותקנו מכוחו ,פעולה שהינה ,לפי הטענה ,גם בבחינת הטעיה.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(

א.

.1

)המשך(
הסעד המבוקש על-ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו לפי
פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות מנורה ביטוח ,וזאת
לגבי כלל המבוטחים חברי הקבוצה המיוצגת .סכום התביעה האישית של התובע הועמד על
סך של  17,599ש"ח ,בעוד שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים
עריכת אומדן של הנזק הכולל .התלונה בעניין העולה בתובענה שהגיש המבקש למפקח
נמצאה מוצדקת ,ובהחלטת סגנית המפקח מיום  17במאי") 2006 ,ההכרעה"( נקבע ,כי על
מנורה ביטוח לחשב ממועד ההכרעה ואילך ,את תגמולי הביטוח על-פי הפוליסה בדרך
שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה מנורה ביטוח לחשב את תגמולי הביטוח .על הכרעה זו
שיושמה על ידי מנורה ביטוח הגישה מנורה ביטוח ערעור ביום  30באוקטובר .2006 ,ביום 22
באוקטובר ,2012 ,הוחלט על מחיקת הערעור על הכרעת המפקח בהסכמה ,ללא צו להוצאות.
ביום  11בינואר 2009 ,ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות ולסעדים
כמפורט בהחלטה .ביום  5ביולי ,2012 ,במסגרת בקשת רשות הערעור הנ"ל ,קבע בית המשפט
העליון כי התובענה תאושר כייצוגית בכל עילות התביעה שנקבע בהחלטת בית המשפט
המחוזי ,למעט עילת "ההטעיה" כאשר הסעד היחיד שידון בשלב בירור התובענה הייצוגית
הינו השלמת תגמולי הביטוח ששולמו לסכום שטוען לו התובע.
ביום  3בינואר 2008 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח ,כמו-גם כנגד חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא
בדרישה להחזר סכומים שנטען כי נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות
המכונה "תת שנתיות" .על-פי הטענה ,הגביה ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על
השיעור המותר ,הן בשל גביית מרכיב התת-שנתיות בגין חלקים או תשלומים בפוליסה
שהתשלום אינו אמור לחול עליהם )כגון בגין חלק החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה
"גורם פוליסה"( וכן בשל גביית המרכיב האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים ,והכל
בניגוד להנחיות המפקח .עילות התביעה העיקריות הנטענות הן :הפרת הוראות הדין
הרלבנטיות ,חוסר תום לב ועשיית עושר ולא במשפט.

.2

הסעד המבוקש על-ידי התובעים הינו החזר סכום התת שנתיות שנגבה שלא כדין ,וכן צו עשה
המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר לעיל .הנזק האישי של כל התובעים ביחד
הוערך בסך כולל של כ 1,683 -ש"ח )בגין שנת ביטוח אחת( בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד
כל הנתבעות )בגין תקופה של  7השנים האחרונות( חושב והוערך על-ידי התובעים בסך של כ-
 2.3מיליארד ש"ח ,מתוכם יוחס למנורה ביטוח סך נזק כולל של כ 229 -מיליון ש"ח ,והכל
בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים לענין זה .מנורה ביטוח הגישה תגובתה
לבקשה.
.3

ביום  14באפריל 2008 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח בבית הדין לעבודה )"הנתבעת"( תובענה ובקשה
לאישורה כתובענה ייצוגית )"התובענה" ו/או "הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא ,לפי הטענה,
בהפליה לרעה של נשים במסגרת פוליסות המכונות "ביטוחי מנהלים" ,שהופקו לפני שנת .2001
על-פי הטענה ,הנתבעת נוהגת לזכות נשים מבוטחות ,בהגיען לגיל הפרישה ,בגמלא חודשית
נמוכה מזו שמקבל מבוטח גבר בעל נתונים זהים ,בנימוק כי תוחלת החיים של נשים גבוהה
יותר .לעומת זאת ,לפי הטענה ,הנתבעת גובה מנשים פרמיית "ריסק" בשיעור זהה לזה שהיא
גובה מגברים ,על אף ששיעורי התמותה של נשים הינם נמוכים בהרבה .בכך ,לטענת התובעת ,יש
משום הפליה אסורה מאחר והנתבעת מבחינה בין המגדרים כאשר ההבחנה פועלת לטובתה.
התובעת איננה מציינת את הנזק האישי שנגרם לה ,לטענתה .התובעת טוענת כי לאור היקף
הקבוצה )המוערך על ידה בעשרות אלפי נשים( הנזק שנגרם לכלל חברות הקבוצה מוערך
במאות מיליוני ש"ח .עילות התביעה הן ,בין היתר ,הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה; הפרת
הוראות חוק הפיקוח; עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חוק הגנת הצרכן וקביעת "תנאי
מקפח" בחוזה אחיד .הסעדים העיקריים המבוקשים על-ידי התובעת הינם כי בית הדין יקבע
ו/או יורה כי :א( ההפליה בה נוהגת הנתבעת ,לפי הטענה ,מנוגדת לדין ,וכל הוראה בפוליסה
ו/או כל פעולה מכוחה של הפליה זו  -בטלות ומבוטלות; ב( בידי התובעת ויתר חברות
הקבוצה הזכות לבחור בין החלופות הבאות (1 :להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה
לאלה הנוהגים למבוטח גבר באותו גיל (2 .הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי
הריסק שנגבו מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה,
והעמדתם על סכומי הריסק הראויים למבוטחת אישה ,כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו
לסכומי הצבירה לחיסכון של התובעת .כמו כן ,התובעת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול
סעדים כך שניתן יהיה לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור הפליה.
מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום  3בינואר 2012 ,הגישו הנתבעות בקשה לסילוק
התובענה על הסף מחמת התיישנות .ביום  12ביולי 2012 ,ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה
לסילוק על הסף )ללא צו להוצאות(.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
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תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
.4

ביום  3באוגוסט 2008 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח )"הנתבעת"( ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית
)"התובענה"( .עניינה של התובענה ,לפי הטענה ,באי תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי
רכב ,בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן ברכב על-פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף 1
לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו1986-
)"הפוליסה התקנית"( .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר קיבל
ממנורה ביטוח ,החל מיום  1באפריל ,2004 ,תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד 4
טון ,לרבות בשל אובדן גמור ,אובדן להלכה או גניבה ולא קיבל את כל ו/או חלק מתגמולי
הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון כאמור.
התובע העמיד את נזקו האישי על סך של  550ש"ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה הכספיים
של מנורה ביטוח ועל חישובים שביצע לעניין זה ,העריך את הנזק הכולל לקבוצה כהגדרתה
לעיל בכ 23 -מיליון ש"ח .עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא
במשפט .ביום  2ביולי 2012 ,נחתם והוגש לאישור בית המשפט ,הסדר פשרה בין התובע הייצוגי
לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות שנתבעו בתביעות דומות.

.5

ביום  2בנובמבר 2008 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו") 2006-התובענה" ו/או "הבקשה"( .עניינה של התובענה
הינה ,לפי הטענה ,בהפרה לכאורה של סעיפים )56 ,67 ,65א( ו)56 -ג( לחוק חוזה ביטוח ,התשמ"א-
 ,1981סעיף )12א( לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(,
התשמ"ו 1986-והוראה של המפקח ,המורים כי מקום בו מוגשת תביעת צד ג' לתגמולי ביטוח ,על
המבטח לשלם לידי צד ג' את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה לשלמם בשל מקרה הביטוח,
לרבות את שכר טרחת השמאי .לטענת התובע ,מנורה ביטוח נמנעת מלשלם ו/או להשיב לצד ג'
את מלוא שכר טרחת השמאי .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל אדם אשר היה זכאי
לקבל ממנורה ביטוח ,כצד ג' ,כספים ו/או תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב במהלך שבע השנים
האחרונות ,ומנורה ביטוח לא השיבה ו/או שילמה לידיו ,את מלוא הסכום ששילם בגין שכר
טרחת השמאי ו/או חלק ממנו .התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של  1,350ש"ח ,ומעריך את
סך הנזק לקבוצה כולה בכ 20 -מיליוני ש"ח .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום 8
בדצמבר 2011 ,הוגשה בתיק עמדת המפקח ,המאמצת את עיקרי טענות הנתבעות .ביום 21
בפברואר  2013אישר בית המשפט המחוזי )ת"א( את בקשת התובע להסתלק מהבקשה
לאישור תוך דחיית תביעתו האישית ,ובכך הסתיימה התובענה.

.6

ביום  1באפריל 2009 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"התובענה"
או "הבקשה לאישור"( .עניינה של התובענה הינו פוליסות ביטוח בריאות הכוללות זכות לקבלת
מחצית ערכו של "טופס  "17מטעם קופת החולים במקרים בהם המבטח לא השתתף במימון
ניתוח המכוסה על-פי הפוליסה .הטענה המרכזית בתובענה הינה כי בכל הקשור לכיסוי הנ"ל
הנתבעת מחשבת את תגמולי הביטוח באופן המפחית את סכום התגמולים המגיע לתובעת
ולחברי הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של המבוטחים והפרת חוזה הביטוח בניגוד לדין.
התובעת מעמידה את נזקה האישי על סך של  2,420ש"ח ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה בסך
העולה על  10מיליון ש"ח .ביום  16באוגוסט 2012 ,אישר בית המשפט את הבקשה לאישור בעילה
של הפרת חוזה וקבע כי הסעדים שיתבררו הם סעד של השבת תגמולי ביטוח למבוטחים שעברו
ניתוח פרטי שלא מומן על ידי הנתבעת ,וצו המחייב את מנורה ביטוח לפעול מעתה ואילך
בהתאם לפרשנות התובעת את הפוליסה )"החלטת האישור"( .ביום  4בפברואר 2013 ,ניתנה
החלטת ביהמ"ש העליון הדוחה את בקשת רשות הערעור שהגישה מנורה ביטוח על החלטת
האישור ,תוך שהוא מציין כי למנורה ביטוח שמורות כל טענותיה היה ויוגש ערעור על פסק הדין
הסופי בתובענה זאת מבלי להתייחס לסיכויי הערעור.

.7

ביום  13בפברואר 2011 ,התקבלה במשרדי החברה ומנורה ביטוח ,בקשה לאישור הגשת תובענה
נגזרת )"הבקשה לאישור"( וכן עותק מהתובענה הנגזרת אשר הוגשה על ידי בעל מניות בחברה.
עניינה של הבקשה ,כנטען בה ,במעשיהם ו/או במחדליהם של נושאי משרה בכירים במנורה
ביטוח ביחס להלוואות שהעניקה מנורה ביטוח ללא בטחונות כביכול .ביום  19בפברואר,2012 ,
הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה מוסכמת ובקשה למתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהם
הגיעו הצדדים ,בין היתר ,על בסיס המלצות בית המשפט לפיה ,יועבר סך של  13.8מליון ש"ח
למנורה ביטוח ,לצורך הטבת נזקיה הנטענים )והמוכחשים( וכי סכום הפשרה ימומן ממקורותיה
של החברה וממקורות מבטחי נושאי המשרה כנגדם מכוונת התובענה הנגזרת בשיעור שיוסכם
ביניהם )"הסדר הפשרה"( .ביום  29במאי 2012 ,ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה ומעניק לו
תוקף של פסק דין .לצורך יישומו של הסדר הפשרה ,אישר דירקטוריון החברה ,העברת סך של 8.8
מיליוני ש"ח ,במזומן ,למנורה ביטוח ,כהשקעה ,וזאת כנגד הקצאת  1,251מניות רגילות  1ש"ח
ע.נ .של מנורה ביטוח .ההקצאה בוצעה בפועל במהלך חודש אוגוסט  .2012לפרטים נוספים ,ראה
גם באור  15לדוח הכספי.
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.8

ביום  24בינואר 2010 ,הוגשה כנגד שומרה ביטוח תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף  6לעיל.
התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של  6,500ש"ח ,ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ29 -
מיליוני ש"ח .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום  2ביולי 2012 ,נחתם והוגש לאישור
בית המשפט ,הסדר פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות שנתבעו
בתביעות דומות.

.9

ביום  11באפריל 2010 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו-גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא
בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים שלא נדרשו על ידי בעלי זכויות בהם )מבוטחים,
מוטבים ו/או יורשים( ,מפרות לכאורה חובות המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי זכויות ואף לא
מעבירות את הכספים בהגיע המועד לכך לידי האפוטרופוס הכללי ,זאת תוך התעשרות שלא כדין
בשל גביית דמי ניהול בשיעור העולה על המותר או מתשואה שמניבים הכספים שלא נדרשו.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה  -כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי הנתבעות,
באחריותן או בשליטתן ,ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים כאמור.
עילות התביעה הנטענות הן ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ,הפרת הוראות המפקח ,הטעיה ,חוסר
תום לב ,הפרת חוזה ,רשלנות ,הפרת חובת נאמנות ועשיית עושר ולא במשפט .הסעד המבוקש
על ידי התובעים הינו מתן צווים מתאימים שיחייבו את הנתבעות לקיים את הוראות המפקח
בעניין איתור בעלי הזכויות הנ"ל ,השבה של כספים שנגבו שלא כדין ומינוי בעל תפקיד לצורך
אכיפת הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סעד אחר לטובת הקבוצה .סכום התביעה על פי
התובענה לא ניתן להערכה .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום  23בספטמבר 2012 ,הגיש
היועץ המשפטי לממשלה הודעה בקשר לתיק שבנדון תוך פירוט עיקרי ההסדרה החדשה בנושא
איתור מוטבים שנועדה להחליף ההסדרה הקיימת נשוא התובענה הייצוגית ,ותוך ציון העובדה כי
אינו מביע עמדה בכל הנוגע לבקשה גופה.

.10

ביום  19באפריל 2010 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח ,כמו-גם כנגד ארבע חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא בטענה
לפיה כאשר מפסיק ביטוח ,מסיבה כלשהי ,הדבר קורה לרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיה בגין
החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאי ,לפי הטענה ,לקבל החזר בגין החלק היחסי של החודש
אין הנתבעות משיבות למבוטחים את החלק היחסי של הפרמיה החודשית או שהן משיבות אותו
בערכים נומינליים .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה  -כל מי שהוא ו/או שהיה
מבוטח אצל מי מבין הנתבעות בפוליסת ביטוח כלשהיא )למעט פוליסת ביטוח רכוש( או יורשו
של מבוטח כאמור ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה ע"י המבוטח
ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח .להערכת התובעים הקבוצה מונה כ 2 -מיליון מבוטחים .עילות
התביעה הנטענות הן ,בין היתר ,הפרות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח ,חוסר תום לב ,הטעיה,
מצג שווא ,ועשיית עושר ולא במשפט.
הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו/או שלא
הוחזרו שלא כדין ו/או של הפרשי שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה ,וכן צו עשה
המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר בתובענה .הנזק האישי של התובעים ביחס לכל
הנתבעות הועמד על סך של כ 3,047 -ש"ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות חושב
והוערך לסך של כ 225 -מיליון ש"ח .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  18באוגוסט 2010 ,התקבלה במשרדי החברה ,תביעה כנגד החברה וכנגד מנורה ביטוח ,וכן
בקשה לאישורה כייצוגית )"התביעה"( .על פי הנטען בתביעה ,מנורה ביטוח הפחיתה ,שלא כדין,
כספים מפוליסת ביטוח מנהלים של התובעת ,בדרך של השמטת הפקדות שהועברו למנורה
ביטוח .הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג ,כמפורט בתביעה ,הינה כלל המבוטחים ו/או בעלי
פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו/או מפעילה מנורה ביטוח ,אשר ,לפי הטענה ,הופחתו ,שלא
כדין ,מיתרתם בפוליסה כספים שהופקדו במנורה ביטוח )"חברי הקבוצה"( .להערכת התובעת,
הקבוצה מונה כ 75,000 -מבוטחים .עילות התביעה העיקריות הנטענות הן הפרת הסכם
התקשרות ,הפרת חובת נאמנות ,עוולת הגזל ,עוולת הרשלנות וחוסר תום לב .הסכום הנתבע על
ידי התובעת באופן אישי עומד על סך של  5,784ש"ח והנזק הנטען לקבוצה ,על פי הערכת
התובעת ,עומד על סך של כ 110 -מיליון ש"ח .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום 20
ביוני 2012 ,החליט בית המשפט המחוזי להעביר את הדיון בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית
לבית הדין לענייני עבודה.
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ביום  6במרס ,2011 ,התקבלה במשרדי מנורה ביטוח ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית
)"הבקשה"( .על פי הנטען בבקשה ,נמצאה טעות בחישוב סך הצבירה בפוליסת ביטוח מנהלים
)"קרן י"( של התובע הייצוגי )"התובע"( שנדמה כי אירעה )לפי הטענה( גם לגבי מבוטחים
נוספים בפוליסות כאמור .הנזק האישי של התובע הוערך על ידו בסך כולל של כ 70 -אלף
ש"ח ,בעוד שהנזק המצרפי הנטען לכלל הקבוצה המיוצגת הוערך על ידי התובע בסך של כ-
 50מיליון ש"ח .ביום  16באוקטובר ,2012 ,אישר בית המשפט את הסתלקותו של התובע הייצוגי
מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית והורה על דחיית תביעתו האישית ובכך הסתיימה התובענה.
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ביום  21באפריל ,2011 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה
לגבייה ,ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים ,של סכומי כסף העולים ,לטענת התובעים ,כדי
שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח והמכונים "גורם פוליסה" ו/או "דמי ניהול
אחרים" .כרקע לדברים ,מבהירים התובעים כי לחברות הביטוח הותר ,כעקרון ,לגבות
בתנאים מסוימים תשלום הקרוי "גורם פוליסה" וזאת על פי חוזרים של המפקח על הביטוח,
ואולם ,לטענת התובעים ,גביית עמלה זו מעולם לא סוכמה עמם ואף לא נאמר להם כי הם
יחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול אחרים ו/או גורם פוליסה .עוד צוין ,כי במסגרת תשובתן
של הנתבעות לתובענה קודמת שעניינה אופן חישוב גורם הפוליסה ,הודו ,לטענת התובעים,
הנתבעות בכך שגבו את גורם הפוליסה .עוד ציינו התובעים כי ביום  12באפריל 2011 ,קיבל
בית המשפט המחוזי )מרכז( בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישו כנגד חברת ביטוח נוספת
ואשר הינה זהה לתביעה נשוא דיווח זה .על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינה כל מי שהוא
ו/או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כ"גורם פוליסה"
ו/או כ"דמי ניהול אחרים" )"הקבוצה המיוצגת"(.
עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן :הטעיית לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב
החוזי; הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק הפיקוח על הביטוח והתקנות מכוחו; חוסר
תום לב; התעשרות שלא כדין; הפרת הסכם; הפרת חובת חקוקה; וכי הסתמכות על הוראות
ההסכמים ,ככל שתהיה ,הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה אחיד.
הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת הוערך
בסך של  1,522ש"ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה המיוצגת,
לתקופה של  7שנים ,הוערך בהתבסס על הנחות שונות ביחס לגביית גורם פוליסה והתשואות
השנתיות הרלבנטיות ,בסך כולל של כ 2.3 -מיליארד ש"ח ,מתוכם מייחס התובע למנורה
ביטוח סך של כ 253 -מיליוני ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם :תשלום סכום פיצוי/השבה השווה לסכום גורם
הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועל ,בצירוף  85%מהתשואה שנמנעה מהם
ביחס לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור זכאותה של חברת
הביטוח ל 15% -מהתשואה .בנוסף ,נתבקש סעד של מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את
הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית "דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה" .מנורה
ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום  19בנובמבר 2012 ,הודיע היועץ המשפטי לממשלה על
התייצבותו בתיק תוך פירוט עמדתו בנוגע לגביית "גורם פוליסה".
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ביום  1ביוני ,2011 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו גם נגד תשע חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה כי
הנתבעות ,משלמות תגמולי הביטוח ,אשר תשלומם עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות
אחרות כלשהן של צדדים שלישיים ,בערכים נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות
למבוטחים הזכאים לתגמולי ביטוח את הפירות שנצמחו על אותם כספים .הנזק האישי
שנגרם לפי הטענה לתובע אחד כנגד מנורה ביטוח עומד על סך של כ 4,598 -ש"ח ואילו הנזק
שנגרם ,לפי הערכה ,לכלל התובעים עומד של סך של כ 350 -מיליון ש"ח ,כאשר הנזק
הקבוצתי הנטען כנגד מנורה ביטוח הוערך על סך של כ 43 -מיליון ש"ח .ביום  12בדצמבר
 ,2012אישר בית המשפט המחוזי )מרכז( את הבקשה כתובענה ייצוגית תוך שהוא קובע כי יש
להגביל את הקבוצה הרלבנטית לתובענה כך שתתייחס רק לזכאים שעילת תביעתם קמה
שלוש שנים לפני מועד הגשת התובענה כנ"ל .עילות התביעה בגינן אושרה התובענה היא
זכותם של חברי הקבוצה לקבלת הפרשי הצמדה וריבית המייצגים את טובת ההנאה שהפיקו
הנתבעות בתקופת העיכוב בשל העיקול.
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ביום  7ביולי 2011 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח )"הנתבעת"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית
)"הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי מנורה ביטוח ,בביטוח
כללי ,בשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית שמנורה ביטוח רשאית לגבות או
בשיעור ריבית גבוה מזה שהיא מציגה למבוטח .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג ,כמפורט
בבקשה ,הינם כל בעלי הפוליסות ו/או המוטבים ו/או המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת
בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי ,ואשר שילמו לנתבעת דמי אשראי ו/או דמי גבייה
ו/או דמי הסדר תשלומים תוך חריגה מהוראות הדין ו/או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר
הוצגו למבוטחים בפוליסות ,החל מיום  1במאי") 1984 ,חברי הקבוצה"(.
עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן :הטעייה ,הפרה של הוראות הדין ובכלל זה,
הוראות חוק הפיקוח על הביטוח ותקנות מכוחו; הפרת חובה חקוקה ,הפרת חוזה ,הפרה של
חובת הגילוי המוגברת וחוסר תום לב במו"מ ובקיום החוזה ,רשלנות ,התעשרות שלא כדין
והפרת הוראות המפקח .נזקו האישי של המבקש ,כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה,
הועמד על סך של  18.16ש"ח ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה ,החל מחודש מאי
 ,1984כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה ,נע בין סך של כ 162 -מיליון ש"ח לבין סך של כ-
 266מיליון ש"ח .הסעדים העיקריים להם עותר המבקש הינם :השבה של הכספים שנגבו ביתר
שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק
חוזה הביטוח החל ממועד כל תשלום ועד השבת הסכומים בפועל; פיצוי בגין הפירות שנצברו
מהכספים שנגבו שלא כדין וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו/או דמי
גבייה ו/או דמי הסדר תשלומים בכל פוליסה קיימת .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  14באוגוסט 2011 ,הוגשה כנגד החברה וכנגד מנורה מבטחים פיננסים בע"מ ,מנורה
מבטחים קרנות נאמנות בע"מ )חברות בנות של החברה( וכן כנגד מנכ"ל מנורה קרנות
נאמנות ומנורה פיננסים לשעבר )"הנתבעים"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"
ו/או "התובענה"( .עניינה של התובענה והבקשה בטענה כי מעשיו החמורים והפליליים
לכאורה של מנכ"ל מנורה קרנות נאמנות ואופן פעולתם של הנתבעים האחרים בקשר אליהם,
גרמו ,לפי הטענה לירידת ערך מניית החברה ולהפסד ונזק כספי לתובעים .נזקם האישי של
התובעים הוערך על ידם בסך של  2,243ש"ח כאשר הנזק המצרפי לכלל חברי הקבוצה הועמד
על ידם על סך של  217מיליוני ש"ח .הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם פיצוי
לחברי הקבוצה בסך הנזק הנ"ל וכן פסיקת גמול ושכר טרחת עו"ד לטובת התובעים ובאי
כוחם .החברה הגישה תגובתה לבקשה .ביום  4ביולי 2012 ,אישר בית המשפט את הסתלקותו
של התובע הייצוגי מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומתביעתו האישית ובכך נסתיימה
התובענה.
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ביום  19בדצמבר 2011 ,הוגשה בבית המשפט המחוזי )ת"א( כנגד מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
)חברה בת של החברה( )"הנתבעת"( ,תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית )"התובענה" או
"הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעת גבתה ,לכאורה שלא כדין,
תשלומים בגין כיסויים ביטוחיים לשאירים ,מעמיתים רווקים ואלמנים ללא שאירים ,אשר
צורפו למסלול ברירת המחדל של קרן הפנסיה שבניהולה ,מבלי שהכיסוי הביטוחי הזה
רלבנטי להם ומבלי שהובהרה להם משמעות הדבר .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג היא
כל עמיתי הקרן שהינם ) (iרווקים ללא ילדים או ) (iiאלמנים )ללא ילדים מתחת לגיל ,(21
אשר נגבו מהם בשבע השנים האחרונות תשלומים עבור כיסויים ביטוחיים לשאירים ,על אף
שבפועל אין להם שאירים )להלן" :חברי הקבוצה"( .התובע מעריך את מספר חברי הקבוצה
בכ 85 -אלף .עילות התביעה הנטענות הן ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ,איסור הטעיה
ועשיית עושר ולא במשפט .הנזק הנטען המוערך על ידי התובע הוא תשלום יתר של כ300 -
ש"ח לשנה ע"י כל אחד מחברי הקבוצה כאשר הנזק לכלל חברי הקבוצה מסתכם על פי
הערכת התובע לסך של כ 178.5 -מיליון ש"ח .ביום  19בפברואר 2013 ,הוגשה לביהמ"ש בקשה
מטעם התובעים לאשר הסדר הסתלקות מהבקשה ומהתובענה ,זאת בכפוף לכך שהנתבעת
תוודא כי המלל בנוסח טופס ההצטרפות לקרן הפנסיה או לחילופין בדיווח השנתי לעמיתים,
יכלול גילוי בהיר אודות ביטוח השאירים ומסלול ברירת המחדל.
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ביום  24בינואר 2012 ,הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל וכנגד
חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ )חברה נכדה של
החברה( )להלן" :הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"התובענה" או "הבקשה"(.
עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה יש לראות בתמורה שמדינת ישראל קיבלה ממנורה
מבטחים פיננסים בע"מ )חברה בת של החברה( )"מנורה פיננסים"( בגין  50%ממניות הנתבעת,
כפירות שנכסי קרן ההשתלמות שבניהול הנתבעת הצמיחו ועל כן היא שייכת לעמיתי קרן
ההשתלמות שבניהול הנתבעת .התובעים הינם עמיתים של קרן ההשתלמות "אומגה" )לשעבר
 קרן ההשתלמות למהנדסים( )להלן" :קרן ההשתלמות"( בתקופה הרלבנטית למכירה שהיתהעד למועד המכירה קופה ענפית .ביום  25בספטמבר 2008 ,רכשה כאמור מנורה פיננסים 50%
מהון המניות של הנתבעת מידי מדינת ישראל ועוד  10%מהון המניות של הנתבעת
מהסתדרות המהנדסים ,בתמורה לסך של כ 20 -מיליוני ש"ח למדינת ישראל וכ 4 -מיליוני
ש"ח להסתדרות המהנדסים )"תמורת המכירה"( ,ובאותו המועד וכחלק מהמכירה הוסרו
הוראות מתקנוני הנתבעת וקרן ההשתלמות ,וקרן ההשתלמות חדלה להיות קופה ענפית
והחלה להיות קרן השתלמות רגילה.
לטענת התובעים ,תמורת המכירה מגיעה לעמיתי הקופה כפיצוי ,בין היתר ,בגין העלייה
שהייתה צפויה בדמי הניהול .התובעים מסתמכים ,בין היתר ,גם על עמדתו של הממונה על
שוק ההון ביטוח וחיסכון לעניין זה .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מי
שהיה עמית של קרן ההשתלמות במועד ההתקשרות עם מנורה פיננסים )לטענת התובעים -
 30ביוני ,(2008 ,המוערכים על ידם בכ 24,790-עמיתים )להלן" :חברי הקבוצה"( .עילות
התביעה הנטענות כנגד מדינת ישראל הן ,בין היתר ,עשיית עושר ולא במשפט ,חוסר תום לב,
רשלנות ,גזל ותרמית ,וכנגד הנתבעת הן ,בין היתר ,הפרת חובת אמונים והפרת חובה חקוקה.
הנזק הנטען על ידי התובע הוא סכום כספי תמורה המכירה .הסעדים המבוקשים על ידי
התובע הם ,בין היתר ,תשלום תמורת המכירה לידי חברי הקבוצה ו/או פיצוי חברי הקבוצה
בסכום השווה לסכום תמורת המכירה .יצוין ,כי כאמור לעיל תביעת ההשבה של תמורת
המכירה הינה כנגד מדינת ישראל ולא כנגד מנורה מבטחים פיננסים .ביום  17בפברואר2013 ,
הוגשה לבית המשפט המחוזי )י-ם( בקשה לאישור הסדר פשרה בקשר לתובענה ,שעיקרו כי
מדינת ישראל תשלם לחברי הקבוצה סך כולל של כ 24 -מיליוני ש"ח ,תוך ויתור הדדי על כל
טענה ו/או תביעה בכל הקשור לטענות שפורטו בבקשה.
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ביום  22בפברואר ,2012 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח )"הנתבעת"( ,תובענה ובקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית )"התובענה" או "הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעת מכרה
פוליסת ביטוח מבנה חסרה שאינה מכסה את מלוא ערך הדירה )לרבות שווי הקרקע( כך
שבמקרה של הרס-נזק נרחב לבניין לא ניתן יהיה לכונן מחדש את הבניין ללא הסכמה של כל
בעלי הדירות בבית המשותף .נזקו האישי של המבקש אשר הוגדר כמלוא תשלומי פרמיית
ביטוח המבנה ששולמו על ידו  -לא כומת ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הוערך על
יד המבקש )כאומדן בלבד( לסך של כ 20 -מיליוני ש"ח .ביום  31בדצמבר ,2012 ,אישר בית
המשפט המחוזי )ת"א( את הסתלקותו של התובע הייצוגי מהבקשה לאישור התובענה
כייצוגית והורה על דחיית תביעתו האישית של התובע ,ובכך הסתיימה התובענה.
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ביום  6באוגוסט ,2012 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח )"הנתבעת"( ,וכן כנגד ארבע חברות ביטוח
נוספות )"הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה" ו/או "התובענה"( .עניינה
של הבקשה בדמי ניהול עודפים שגובות הנתבעות )לפי הטענה( ממבוטחיהן בפוליסות ביטוח
חיים משולבות בחסכון ,שהונפקו החל מתחילת שנת ") 2004פוליסות ביטוח חיים"( הן
לעצמאיים ולשכירים )"קופות ביטוח"( והן לפרטיים )"פרט"( )"פוליסות מסוג ביטוח חיים"(.
לטענת התובעים ,המפקח חרג מסמכותו על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח()תנאים בחוזי ביטוח( ,תשמ"ב") 1981-תקנות הפיקוח"( בעת אישור מודלים לגביית
דמי ניהול בפוליסות מסוג ביטוח חיים )"המודלים"( החלים על חברות ביטוח ,אשר מנורה
ביטוח נמנית עליהן .מעבר לאמור ,טוענים המבקשים ,כי הנתבעות חרגו אף מתנאי המודלים
הנ"ל ,כלהלן  (1) -בגביית דמי הניהול מפרמיה ביחס לסך הכולל המשולם על ידי המבוטח,
לרבות דמי הניהול עצמם )כלומר ,לפי הטענה ,גובות דמי ניהול גם ממרכיב דמי הניהול(
)להלן ,בהתאם ללשון הבקשה" :חישוב פרמיה מלמעלה"( (2) .בגביית דמי הניהול מרכיב
הפרמיה שנועד לרכישת כיסוי מפני סיכוני ביטוח )ריסק( שונים ושאינו מיועד לחיסכון(3) .
המשך גביית דמי ניהול מפרמיה גם כאשר מפסיק המבוטח את ההפרשה לחיסכון והפוליסה
הפכה למעשה לפוליסת ריסק בלבד .בהתאם ,טענות המבקשים ,בתמצית ,הן :כי כל גביה של
דמי ניהול מפרמיה ,הינה חסרת כל תוקף ויש להשיב דמי ניהול אלה למבוטחים ,לחילופין -
דמי הניהול המקסימאליים המותרים הינם  2%משווי תיק ההשקעות וכל דמי ניהול החורגים
משיעור זה יש להשיב למבוטחים .לחילופי חילופין  -אף אם שתי הטענות הנ"ל ייסתרו,
לטענת המבקשים התובעים ,הרי שעדיין יש להשיב למבוטחים את הפרמיה העודפת שנגבתה
על פי "חישוב פרמיה מלמעלה" ,כהגדרתה לעיל.
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)המשך(
הקבוצה ,אותה מבקשים התובעים לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינה כל מי שהיה או הינו מבוטח
של אחת או יותר מן הנתבעות ,בפוליסת ביטוח חיים משולבת בחסכון שהופקה החל
מתחילת שנת  ,2004והכל הן ביחס לפוליסות פעילות והן ביחס לפוליסות מסולקות או
פדויות )"חברי הקבוצה"( .עילות התביעה העיקריות ,על פי הבקשה ,הן :הפרה של הוראות
הדין ,בעיקר חוק הפיקוח על הביטוח ותקנותיו והוראות חוק חוזים אחידים; הטעייה; הפרת
חובה חקוקה; חוסר תום לב; התעשרות שלא כדין ועשיית עושר ולא במשפט; וכן הפרת
הסכם .נזקה האישי הנטען של מבקשת מס'  6כלפי מנורה ביטוח )לפי הטענות החילופיות
הנ"ל( ,מסתכם בסך של  196.7ש"ח ,ולחילופין  10 -ש"ח ולחילופי חילופין  42.1 -ש"ח .נזקו
האישי הנטען של מבקש מס'  7כלפי מנורה ביטוח )לפי הטענות החילופיות הנ"ל( מסתכם
בסך של  680.4ש"ח ,ולחילופין  42.2 -ש"ח ולחילופי חילופין  41.1 -ש"ח .הנזק לכלל חברי
הקבוצה ,על בסיס התחשיב האמור ,הועמד על סך נומינלי של כ 570 -מיליוני ש"ח או
לחילופין כ 65 -מיליוני ש"ח ולחילופי חילופין  132מיליוני ש"ח .חלקה של מנורה ביטוח ,על
פי התובעים ,יחושב על פי חלקה בענף הביטוח ,לשנים  2004עד  8.6% ,8.7% - 2006ו,8.8% -
מהסכומים הנדרשים )לחילופין( ,בהתאמה .הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם
השבה של הכספים שנגבו )לפי הטענה( ביתר וכן מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את
הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית דמי ניהול בקשר עם הפוליסות .כמו כן ,מבקשים
התובעים מביהמ"ש לפסוק שכר טרחת עורכי דין לטובת התובעים .מנורה ביטוח טרם השיבה
לבקשה.
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ביום  11בספטמבר  ,2012הוגשה כנגד שומרה ביטוח )"הנתבעת"( תובענה ובקשה לאישורה
כייצוגית )"הבקשה" ו/או "התובענה"( .עניינה של הבקשה באופן פיצוי מבוטחי הנתבעת
בקרות אירוע ביטוח של אובדן או גניבת תכשיט במסגרת פוליסת ביטוח דירה ותכולתה .על
פי תנאי הפוליסה וסעיף )9ג( לתקנות הפיקוח )דרכי הפיצוי האפשריות למבטחות המנפיקות
פוליסת ביטוח לדירה ותכולתה( ,התשמ"ו ,1986-במידה ותיקון תכולת דירה אינו אפשרי
רשאית הנתבעת ,לפי שיקול דעתה ,לבחור בין תשלום כסף מזומן בגובה ערך האובדן או הנזק
או החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו סוג ואיכות .לטענת התובעת ,הנתבעת ,המעניקה
שוברים לרכישת תכשיט חלופי באחת מהחנויות המופיעות ברשימה סגורה עמן הגיעה
להסדר ,איננה עומדת בתנאי הפוליסה על פיהם החלפת פריט שנגנב או ניזוק יהיה "מאותו
סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו" .הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה :כל
המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה המונפקת על ידי הנתבעת ,שנגרם להם
נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט בשבע השנים האחרונות ,ושפוצו על ידי הנתבעות
בדרך של מתן שובר לקניית תכשיט באחת מחנויות ההסדר של הנתבעת )"חברי הקבוצה"(.
עילות התביעה העיקריות ,לכאורה ,על פי הבקשה ,הן :הפרת הוראות פוליסת ביטוח דירה
ותכולתה; הפרת חובת הגילוי לפי סעיף  55לחוק הפיקוח על הביטוח כאשר על פי הטענה אי-
עיגון שיטת הפיצוי בה נוקטת הנתבעת באופן מפורש בפוליסה מהווה הטעיה אסורה והפרת
חובת הגילוי המוטלת על הנתבעת כלפי מבוטחיה .הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת
הינם :פיצוי חברי הקבוצה בסך הנזק להלן ,וקבלת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת
לתת למבוטחיה שובר קנייה לתכשיט חליפי באחת מחנויות ההסדר ,באופן המנוגד ,לפי
הטענה ,לתנאי הפוליסה .נזקה האישי של המבקשת הועמד על סך כולל של  2,450ש"ח ,ואילו
הנזק הכולל לחברי הקבוצה הוערך על סמך הנחות התובעת בלבד ,לסך של כ 16 -מיליוני
ש"ח .שומרה ביטוח טרם השיבה לבקשה.
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ביום  6בדצמבר  ,2012הוגשה כנגד מנורה ביטוח )"הנתבעת"( וכנגד  6חברות ביטוח נוספות
)"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )"התובענה" או "הבקשה"( .עניינה
של התובענה בטענה כי הנתבעות מסווגות ,לכאורה בניגוד להוראות הדין ,כלי רכב מסוג
הפנאי-שטח והמיני-וואנים אשר יוצרו עד שנת ") 2007כלי הרכב"( ,מועד כניסתה לתוקף של
הרפורמה בענף רישוי הרכב ,כרכבים מסחריים מסוג  N-1ולא כרכבים פרטיים מסוג .M-1
בנוסף נטען ,כי ביחס לרכבים שייוצרו לאחר כניסת הרפורמה לתוקף ,כלומר החל משנת 2008
ואילך ,שינו הנתבעות את התנהלותן וכלי רכב אלו מבוטחים על ידן ככלי רכב פרטיים,
ובזאת ,כביכול ,הנתבעות יוצרות הפליה .לטענת התובעים ,באמצעות סיווג כלי הרכב על ידי
הנתבעות ככלי רכב מסחריים ,הנתבעות גובות ,לכאורה ,פרמיות ביטוח הגבוהות מפרמיות
הביטוח המקבילות לכלי רכב פרטיים .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה ,כל
לקוחות הנתבעות אשר התקשרו בחוזה לביטוח רכב בביטוח חובה ו/או רכוש ,מיום ,9.1.2007
אשר ברישיון הרכב שברשותם ו/או היה ברשותם במועד הרלוונטי ,מופיע הסיווג  ,M -1ואשר
נגבתה מהם פרמיית ביטוח בהתאם לסיווג רכבם ככלי רכב מסחרי .נזקו האישי של המבקש 1
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)המשך(
הנובע מחיוב ביתר ,על פי הטענה ,בעת רכישת פוליסת ביטוח רכב חובה בלבד ,הוערך על ידו
בסך של  1,846ש"ח .הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס למנורה ביטוח ,מסתכם,
להערכת התובעים ,בסכום של כ 72 -מיליוני ש"ח .יצוין ,כי התובעים עצמם מודים כי
הנתבעות פועלות בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח ,אלא שהם סבורים ,כי היה על
המפקח להורות לחברות הביטוח לפעול לפי ההגדרות שנקבעו על ידי משרד התחבורה
בתקנות התעבורה .עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן :עילת ההשבה; עשיית עושר
ולא במשפט; הפרת חובות חקוקות לפי חוק הפיקוח על הביטוח וחוזר ביטוח בעניין נושא
התובענה דנן; חוסר תום לב ואי גילוי נאות; הטעיה; דוקטרינת הציפיות הסבירות; עוולת
הרשלנות הכללית; התנהלות קרטליסטית .הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם:
להצהיר כי הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה בגין פוליסות ביטוח בהן סווגו רכבים פרטיים
כרכבים מסחריים נגבו שלא כדין ולהורות לנתבעות להשיבם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית;
מתן כל סעד אחר כפי שנראה לבית המשפט לנכון לעשות בנסיבות העניין; ותשלום גמול
לתובעים בשיעור של  5%מסכום ההשבה ושכ"ט לבאי כוחם בשיעור של  15%מהסכום
האמור .מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה.

.23

ביום  13בינואר ,2013 ,הוגשה ,בבית המשפט המחוזי )מרכז( נגד מנורה ביטוח ונגד שומרה
ביטוח ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )"הבקשה"" ,התובענה"( אשר הוגשה במקביל כנגד
המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול"( וכנגד  12חברות ביטוח נוספות )"הנתבעות"( .עניינה
של התובענה בטענה כי "הפול" ובאמצעותו יתר הנתבעות ,גבה ביתר סכום מתוך פרמיית
ביטוח חובה לרכב .על פי הנטען בתובענה ,במקרה בו שילם מבוטח את מלוא הפרמיה לאחר
חלוף המועד הנקוב בתעודה" ,הפול" גובה פרמיה עבור פרק הזמן שתחילתו במועד הנקוב
בתעודה וסופו במועד תשלום התעודה בפועל ,מבלי ליתן כל כיסוי ביטוחי עבור פרק זמן זה.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינה כל המבוטחים שבוטחו על ידי
הנתבעת בפוליסות ביטוח רכב חובה )ולחילופין בלבד ,כקבוצת מבוטחי "הפול" בלבד( ,ואשר
שילמו את הפרמיה באיחור כאמור ,וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה .עילות
התביעה העיקריות ,על פי הבקשה ,הן ,בין היתר ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת חובה
חקוקה ,הטעיה ,אי גילוי ,הפרת חובת תום הלב ורשלנות .נזקה האישי של התובעת ,כשהוא
משוערך ליום הגשת הבקשה ,הועמד על סך של  46ש"ח ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי
הקבוצה )בהתאם להנחות התובעת לגבי גודל הקבוצה( ,הועמד על סך של כ 45 -מיליוני ש"ח,
כאשר מסכום זה מיוחס סך של כ 3.3 -מיליוני ש"ח ל"פול" בלבד ,וזאת לאחר צירוף הפרשי
הצמדה וריבית מאמצע שנת  .2008הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם :לקבוע ,כי
המועד ממנו היה רשאי "הפול" לגבות פרמיה מהתובעת ,הינו המועד בו משולמים בבנק דמי
הביטוח על ידי התובעת בפועל ,ולא מן המועד הנקוב בתעודת החובה; ליתן פסק דין המחייב
את הנתבעות בסכום התביעה ולהצהיר כי על הנתבעות להשיב לכל חברי הקבוצה את דמי
הפרמיה שגבו ביתר ושלא כדין ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; לפסוק גמול לתובעת ושכ"ט
לב"כ התובעת וכן לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובעת .מנורה ביטוח
ושומרה ביטוח טרם השיבו לבקשה.
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ביום  13בפברואר ,2013 ,הוגשה כנגד מנורה ביטוח וכן כנגד רשת חינוך ושתי רשויות
מקומיות )להלן":הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית )להלן":הבקשה" או
"התובענה"( .עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות ביטחו את התובע בביטוח תאונות
אישיות לתלמידים ,שתנאיו פחותים מתנאי הביטוח המינימאליים אשר נקבעו בחוק לימוד
חובה ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך מספטמבר  .2003הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג,
כמפורט בבקשה ,כוללת כל תלמיד שלומד ולמד במהלך  7שנים האחרונות ,במוסדות החינוך
של רשת החינוך הנתבעת ) 1לרבות הוריו הזכאים( ,ואשר במהלך  7השנים נגרמה לו )או
להוריו( נכות שבגינה נקבעה לו דרגת נכות צמיתה ו/או אי כושר ו/או הוצאות רפואיות ואשר
הגיש תביעה לקבלת פיצוי מנתבעת  ,2מנורה ביטוח )להלן" :חברי הקבוצה"( .עילות התביעה
העיקריות על פי הבקשה הן ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת
חובת תום הלב ,פעולות בניגוד לחוק הגנת הצרכן ,הפרת חובת גילוי ,הפרת חובת אמון .נזקו
האישי של התובע הועמד על סך של  80אלף ש"ח ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה
הוערך על ידו לסך של  20מיליוני ש"ח .הסעדים העיקריים להם עותר התובע הינם :השבה
ופיצוי לחברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם ,שהינו לפי הטענה ,ההפרש בין מה ששולם להם
בפועל לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי דין ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק
עד למועד התשלום בפועל .בנוסף ,לקבוע גמול לתובע המייצג ושכ"ט לב"כ התובע וכן לחייב
את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובע .מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
.25

ביום  19בפברואר  ,2013הוגשה כנגד שומרה ביטוח )להלן" :הנתבעת"( ,תובענה ובקשה
לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה" ו/או "התובענה"( שעילותיה וסעדיה דומים
בעיקרם לעילות והסעדים בתובענה שהוגשה כנגד מנורה ביטוח כמפורט בסעיף  22לעיל .נזקו
האישי של המבקש הועמד על סך כולל של כ 724 -ש"ח ,ואילו הנזק לחברי הקבוצה הוערך ,על
סמך הנחות המבקש בלבד ,לסך כולל של כ 33 -מיליוני ש"ח .שומרה ביטוח טרם השיבה
לבקשה.

בנוסף לתובענות ולבקשות לאישור כייצוגיות ,המהותיות ,המתוארות לעיל שאושרו או שטרם
אושרו ,קיימות תובענות ובקשות לאישור כייצוגית כאמור ,שסכום התביעה בכל אחת מהן אינו
מהותי ולפיכך לא נכלל לגביהן תיאור מפורט בדוחות הכספיים:
.1

תובענה מחודש אפריל  ,2006כנגד מנורה ביטוח ,על סך של  5.4מיליוני ש"ח ,שאושרה
כייצוגית.

.2

תובענה מחודש יולי ,2008 ,כנגד שומרה ביטוח ,על סך של  6.8מיליוני ש"ח ,תובענה ובקשה
לאישורה כתובענה ייצוגית אשר הסתיימה בהסתלקות התובע באישור בית המשפט המחוזי
)ת"א( בחודש פברואר .2013

.3

תובענה ובקשה לאישור כייצוגית מחודש יולי  ,2012כנגד שומרה ביטוח על סך של  4.5מיליוני
ש"ח.

טבלה מסכמת:
כמות
תביעות

הסכום הנתבע
אלפי ש"ח

תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:
צוין סכום המתייחס לקבוצה
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לקבוצה
לא צוין סכום התביעה
בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:
צוין סכום המתייחס לקבוצה *(
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי
לקבוצה **(
לא צוין סכום התביעה
תביעות מהותיות אחרות ***(

3
1

58,400
-

18

963,238

3
2
1

267,000

-

לתאריך הדיווח ,סכום ההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה כמפורט לעיל,
מסתכם בכ 19 -מיליוני ש"ח.
*(

בגין בקשות לאישור שהסתיימו בדחייה ו/או בהסתלקות במהלך תקופת הדוח ,הופחת סכום
התביעה לכאורה המיוחס לחברה.

**(

אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש"ח ללא נקיבה בסכום כלשהוא.

***( תובענה נגזרת )ראה סעיף  7לעיל(.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
בנוסף על התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה
וההליכים המשפטיים ואחרים ,קיימת חשיפה כללית ,אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה ,הנובעת,
בין היתר ,ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה .מורכבות שירותים אלו
צופנת בחובה ,בין היתר ,פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים
לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים .חשיפה זו מוגברת בתחומי
החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח ,לרבות ביטוח בריאות ,בהם פועלת הקבוצה .בתחומים אלו
המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות ,ברגולציה ובמגמות
הדין ,לרבות בפסיקת בתי המשפט .על כן בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה לאמור בפוליסות
ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח ,יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית של
הקבוצה בגין התיק הקיים ,זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי לקוחות בגין פעילות
העבר .לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות
אלו ואחרות בקשר עם חוזי הביטוח ,המועלות ,בין היתר ,באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק
תובענות ייצוגיות.
כמו כן ,קיימת חשיפה ,אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה ,לתקלות באופן תפעול
המוצרים בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך
וכפופים לשינויים רגולטוריים ואחרים ,תכופים ומורכבים ,לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים
ולשינויים רבים אחרים המבוצעים לאורך חיי המוצר ,לרבות על ידי המבוטחים ו/או המעסיקים
ו/או מי מטעמם ,ביחס לכיסויים הביטוחיים ו/או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון .מורכבות
ושינויים אילו נוגעים ,בין היתר ,להיקפי ההפקדות ושיעורן ,לרכיבי המוצר השונים ,לאופן שיוך
הכספים למבוטחים ו/או למרכיבים השונים של המוצרים ,למועד זקיפתם ,לזיהוי פיגורים בהפקדות
ולטיפול בהם .מורכבות זו מועצמת לאור ריבוי הגורמים המעורבים בניהול המוצרים ותפעולם
ולעתים תוך מתן הנחיות סותרות מצדם או מטעמם.
הגופים המוסדיים בקבוצה ,עוסקים באופן שוטף בלימוד ,איתור ,ניטור וטיפול בסוגיות העולות
עקב המורכבויות האמורות ,לרבות אגב פניות ציבור ,מעסיקים ויועצים פנסיוניים ,ישירות או
באמצעות המפקח ,הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו/או לקוחות .כמו-כן,
ובהמשך להוראת החוזר בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים שפרסם המפקח בחודש
דצמבר ) 2011מס'  (2011-9-10ואשר עניינו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים
וזכויות הלקוחות ,הגופים המוסדיים בקבוצה נערכים לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של
הנתונים במערכות בתחום החסכון ארוך הטווח להשגת יעדי החוזר .בשלב זה ,הגופים המוסדיים
בקבוצה אינם יכולים להעריך את היקף ועלות הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת ההשלכות
האפשריות שלהן ,לרבות בגין מוצרים שנמכרו בעבר .כמו-כן ,לא ניתן לצפות מראש את סוגי
הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול ויועלו ,בין היתר ,באמצעות
המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
ב.

תביעות
בהמשך להליכי גבייה שנקטה מנורה ביטוח כנגד סוכן בגין חוב מקדמות על חשבון עמלות עודפות
ששולמו לו בסך של כ 6.5 -מיליוני ש"ח ,הגיש הסוכן )להלן – התובע( בחודש נובמבר  ,2012תביעה
נגדית למוסד הישראלי לבוררות עסקית )להלן  -התביעה( בסך כ 22 -מיליוני ש"ח .עניינה של
התביעה הוא הטענה לפיה החליטה מנורה ביטוח בשנת  ,2005באופן חד-צדדי ,על שינוי שיטת
העבודה עימו במה שמכונה לטענת התובע כ"מיזם משותף" לו ולמנורה ביטוח .לטענת התובע
השינוי בשיטת העבודה היווה פגיעה משמעותית בבסיס ההסכמה להפעלת המיזם .שינוי שיטת
העבודה גרמה ,לטענת התובע ,לקריסתו של המיזם וכתוצאה מכך נגרמו לתובע ,לטענתו ,נזקים בסך
של כ 22 -מיליוני ש"ח .להערכת הנהלת מנורה ביטוח ,בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים,
היקף הנזקים הנתבע על-ידי התובע הינו ללא ביסוס ,ובהתאם מנורה ביטוח לא ביצעה הפרשה בגין
התביעה.

ג.

בחודש ינואר  2013פרסם המפקח טיוטת הכרעה עקרונית שניה בנושא העלאת דמי ניהול ללא
הודעה מוקדמת .על פי ההכרעה ,המפקח בדעה כי תקנה 53ב לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור
וניהול קופת גמל( ,התשכ"ד) 1964-להלן "-ההוראה"( ,המחייבת חברות מנהלות להודיע לעמית על
העלאה צפויה בדמי הניהול חודשיים לפני ההעלאה הצפויה ,לא טופלה כראוי על ידי חברות
מנהלות ,שלא נתנו לעמיתיהם הודעה על הכוונה להעלות דמי ניהול כנדרש בהוראה .לפיכך מתעתד
המפקח להוציא הכרעה עקרונית ,במסגרתה יורה לחברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל
להשיב דמי ניהול שנגבו ביתר בניגוד להנחיות שנקבעו בהוראה.
להלן עיקרי טיוטת ההכרעה :תבוצע השבה של דמי ניהול שנגבו בניגוד להוראה בתקופה המתחילה
ביום  1בינואר ,2006 ,ומסתיימת ביום  31בדצמבר") 2009 ,תקופת ההשבה"(; הסכומים שיושבו יהיו
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד בו הועלו דמי הניהול בניגוד להוראה ועד להשבתם בפועל;
נקבעו מקרים בהם הנחיות ההשבה לא יחולו; על חברה מנהלת להכין תכנית עבודה מפורטת
ליישום הנחיות ההשבה בתוך חצי שנה ממועד פרסום ההכרעה; חברה מנהלת תשלח למפקח דוח
מסכם מטעם מבקר הפנים של החברה ביחס לתהליך ההשבה שקיימה החברה.
לאור העובדה כי מדובר בטיוטת חוזר ,אשר פורסמה רק לאחרונה ,אין ,בשלב זה ,אפשרות לאמוד
את השלכותיה על תוצאות פעילותה של הקבוצה.

ד.

ה.

ערבויות שניתנו
.1

מנורה ביטוח העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל "יתר" ו"אמיר" )המנוהלות על-ידי
מנורה מבטחים גמל( להבטחת התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור תשואה מובטח .היקף
הערבויות מתייחס ,נכון לתאריך הדוח הכספי ,לצבירה בסך כולל של כ 4,600-מיליון ש"ח.
יצוין ,כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל את מרבית הפקדונות של
כספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התשואה המובטח לעמיתים.
בנוסף לאמור ,נתנה מנורה ביטוח ערבויות דומות להבטחת קרן ההשקעות של העמיתים
במסלול שאינו מבטיח תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת  1994ולגבי
הפקדותיהם הנומינליות עד לחודש ינואר .2009 ,היקף הערבויות מתייחס ,נכון לתאריך הדוח
הכספי ,לצבירה בסך כולל של כ 119 -מיליוני ש"ח.

.2

קיימות ערבויות בסך כולל של כ 8,183 -אלפי ש"ח ,אשר הועברו לקבוצה ,כתוצאה מעסקת
החברה לפיתוח התעשייה כאמור בביאור  4לעיל.

התקשרויות
בשנת  2003התקשרה הקבוצה עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע"מ )להלן:
.1
"סאפיינס"( בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים )"טופז חיים"( .על רקע
רכישתה של מבטחים פנסיה בשנת  2004ושינויים רגולטוריים בתחום הפעילות כמו גם
התפתחות עסקית של הקבוצה ,התקשרה הקבוצה בשנים  2004ו ,2005-עם הספק הנ"ל
בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל )"טופז פנסיה וגמל"( )טופז חיים
וטופז פנסיה וגמל יחד  -להלן" :מערכת טופז"( .מערכת טופז חיים נמצאת בשלב המאפשר
הפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי מנורה ביטוח .מערכת טופז פנסיה
וגמל נמצא בשלב תפעולי מלא .בנוסף ,מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות,
לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
ה.

התקשרויות )המשך(
.1

)המשך(
בהמשך לאמור לעיל ,התקשרה הקבוצה בחודש אוקטובר 2011 ,בהסכם המעגן ומסדיר את
ההתקשרות רבת שנים עם סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות שסופקו
לקבוצה ,בין היתר ,בתחום ביטוח חיים ,פנסיה ,ביטוח משנה ובריאות )להלן" :המערכות"(
ולשירותים שסופקו לקבוצת מנורה בקשר עם אותן מערכות )להלן בפסקה זו" :ההסכם"(.
ההסכם מעגן את רישיונות השימוש של קבוצת מנורה במערכות ואת זכויות השימוש של
קבוצת מנורה בתוכניות המקור של המערכות וכן את הקניין הרוחני ברכיבים ייחודיים
מסוימים במערכות שפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפיינס עבור קבוצת מנורה.
לאור שיתוף הידע המקצועי של עובדי הקבוצה במסגרת הליך הפיתוח של המערכות עוגנו
בהסכם גם זכויות לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה לצדדים שלישיים ללא מגבלת זמן
ועד לתקרה של ההשקעה במוצרים.
בנוסף ,ההסכם יוצר מסגרת להמשך אספקת שירותים שונים לקבוצה בקשר למערכות הנ"ל,
לרבות שירותי פיתוח ,בדיקות ,תיקון תקלות ,תמיכה ,אספקת גרסאות ומהדורות ושירותי
תחזוקה למערכות ,בהתאם לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות.
ההסכם הינו לתקופה של  48חודשים החל מיום  1בינואר 2011 ,ועד ליום  31בדצמבר2014 ,
והיקף העסקה המינימלי לתקופה זו עומד על סך של כ 110 -מיליוני ש"ח .הקבוצה שילמה
לסאפיינס בשנת  2012סך של כ 55.2 -מיליוני ש"ח וסך של כ 46.7 -מיליוני ש"ח בשנת .2011
לאחר תום התקופה הנ"ל ,תוקף ההסכם יוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12
חודשים בכל פעם ,כל עוד לא הודיע צד למשנהו על אי הארכת ו/או סיום ההסכם בהתאם
למנגנונים הקבועים בו.

.2

לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן:

.3

א.

התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה שסכומן הכולל ליום  31בדצמבר 2012 ,הינו סך
של  256,503אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  165,607אלפי ש"ח בגין חוזים תלויי תשואה
)ליום  31בדצמבר 341,246 - 2011 ,אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  230,144אלפי ש"ח בגין
חוזים תלויי תשואה(.

ב.

התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל ליום  31בדצמבר2012 ,
הינו  296,574אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  167,163אלפי ש"ח בגין חוזים תלויי תשואה
)ליום  31בדצמבר 99,153 - 2011 ,אלפי ש"ח מתוכם סך של  57,060אלפי ש"ח בגין
חוזים תלויי תשואה(.

ביום  27ביולי 2010 ,חתמה חברה נכדה מנורה מבטחים גמל בע"מ  -חברה מנהלת )להלן -
מבטחים גמל( על הסכם עם להבה חברה לניהול קרן השתלמות בע"מ ולהב לשכת ארגוני
העצמאיים והעסקים בישראל )להלן  -המוכרות( ,לרכישת זכויות הניהול בקרן ההשתלמות
"להבה קרן השתלמות לעצמאים ולשכירים" )להלן  -להבה(.
למבטחים גמל התחייבות לשלם סכום המותנה בהיקף נכסי להבה .החל מהשנה השישית
ממועד העברת זכויות הניהול ועד לשנה העשירית ,תשלם מבטחים גמל למוכרת תשלום
בגובה  0.075%מסך נכסי הקופה במועד התשלום .במידה ותגדל עמלת ההפצה ו/או התפעול
עבור הקופה במהלך התקופה האמורה ,יפחת שיעור התשלום במחצית מהגידול בעמלת
ההפצה ו/או התפעול כאמור ,ואולם ,מהשנה השישית ועד השנה העשירית לא יפחת
התשלום האמור מ 1.3 -מיליוני ש"ח לשנה.
בתום השנה העשירית ממועד העברת זכויות הניהול ,תשלם מבטחים גמל למוכרת סכום חד
פעמי בגובה  0.3%מתוך נכסי להבה במועד התשלום ,המהוון בריבית שנתית בשיעור של 7%
עבור תקופה של שש וחצי שנים.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
ו.

חכירות
חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית
הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל"ן שברשותה ,אשר כולל חלק ממשרדי
הקבוצה.
חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים של  1-5שנים.
חברה מאוחדת  -מבטחים פנסיה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי הרכב שברשותה.
הסכם החכירה הינו לתקופה של  3שנים ,מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה.
להלן דמי החכירה המינימליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים
לביטול ליום  31בדצמבר:
2012

2010

2011
אלפי ש"ח

שנה ראשונה

18,264

16,370

13,743

שנה שנייה עד חמש שנים

20,294

23,774

22,794

38,558

40,144

36,537

הסכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד:

2012
21,141

דמי חכירה מינימליים

לשנה שהסתיימה ביום
 31לדצמבר
2011
אלפי ש"ח
18,065

2010

12,610

חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה בחכירה תפעולית
הקבוצה מחכירה מספר מבנים )נכסי נדל"ן להשקעה( לגופים חיצוניים.
הסכמי החכירה הם לתקופה שבין שנה לחמש שנים ואינם ניתנים לביטול.
חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדים.
להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 31
בדצמבר:
2012
שנה ראשונה
שנה שנייה עד חמש שנים

2011
אלפי ש"ח

5,472
3,103

5,859
6,809

4,105
3,304

8,575

12,668

7,409

לפרטים נוספים בדבר הכנסות שהוכרו בגין נדל"ן להשקעה ,ראה באור .27
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אירוע מהותי בתקופת הדיווח
בחודש ספטמבר  ,2012פרסמה החברה דיווח על פניית מבטח משנה למנורה ביטוח ,בדבר רצונו להפסיק
חבותו כמבטח משנה בשיעור של כ ,15% -בחלק מפוליסות ביטוח הבריאות של מנורה ביטוח ,וזאת בתוקף
מיום  1בינואר .2012 ,בהמשך לאמור ,נחתם ביום  19בספטמבר 2012 ,הסכם מחייב בין הצדדים להפסקת
ההתקשרות כאמור )להלן" :הסכם  .(" Cut-offבמקביל ,ולאור הסכמתו של מבטח משנה אחר ,אשר הינו
כיום מבטח משנה של מנורה ביטוח בתחום ביטוחי הבריאות ,לקבל לאחריותו כמבטח משנה גם את עסקי
הביטוח אשר נכללו בהסכם ה ,Cut- off -בתוקף מיום ה 1 -בינואר 2012 ,ואילך ,נחתם עימו הסכם ביטוח
משנה חליפי ביום  24בספטמבר ,2012 ,הכולל קבלת אחריות מלאה ורציפה לעסקי הביטוח בתחום
הבריאות ,אשר ביטוח המשנה בגינם הופסק מכוח הסכם ה ,Cut- off -ובשיעור זהה )למעט לגבי כמות
מוגבלת ושולית של פוליסות פיצוי( ,וזאת בנוסף לחלקו כיום בביטוח המשנה האמור )להלן" :ההסכם
החליפי"( .יצויין ,כי ההסכם החליפי כולל גם הסדר לגבי העברת עסקי ביטוח משנה חדשים לשנים 2012
עד  ,2014בשיעור של עד  25%במרבית פעילות ביטוחי הבריאות של מנורה ביטוח .כתוצאה מהחתימה על
שני ההסכמים כאמור ,רשמה מנורה ביטוח בשנת  2012רווח חד פעמי בסך של כ 50 -מיליוני ש"ח לפני מס
וכ 32 -מיליוני ש"ח לאחר מס.

באור - :41

אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
א.

לאחר תאריך הדיווח ,ביום  28בינואר 2013 ,החליט דירקטוריון מנורה ביטוח על חלוקה של מלוא
מניות שומרה ביטוח ,בצירוף שטרי ההון שהנפיקה שומרה ביטוח למנורה ביטוח ,כדיבידנד בעין
לחברה .ביום  31בינואר 2013 ,בוצעה החלוקה.

ב.

לעניין חתימה על הסכם לרכישת שני קניונים ,ראה באור  9ד' לעיל.
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א.

נכסי חוב סחירים
ליום  31בדצמבר2012 ,
עלות מופחתת
הערך בספרים
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

218,154
1,764,553

216,578
1,647,901

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

1,982,707

1,864,479

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

84,972
1,812,191

78,183
1,709,141

1,897,163

1,787,324

נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

1,747

1,931

סך הכל נכסי חוב סחירים

3,881,617

3,653,734

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

46,289
ליום  31בדצמבר2011 ,
עלות מופחתת
הערך בספרים
אלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

410,126
1,523,517

403,959
1,466,446

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

1,933,643

1,870,405

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

116,257
1,625,942

115,968
1,679,685

1,742,199

1,795,653

נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

3,671

4,393

סך הכל נכסי חוב סחירים

3,679,513

3,670,451

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

67,050
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נספח  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת ביטוח מאוחדת

ב.

מניות
ליום  31בדצמבר2012 ,
הערך בספרים
אלפי ש"ח

עלות

סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

16,048

15,367

זמינות למכירה

213,189

220,090

סך הכל מניות סחירות

229,237

235,457

שאינן סחירות
זמינות למכירה

15,320

10,530

סך הכל מניות

244,557

245,987

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

58,390

ליום  31בדצמבר2011 ,
הערך בספרים
אלפי ש"ח

עלות

סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

22,462

25,662

זמינות למכירה

229,629

271,536

סך הכל מניות סחירות

252,091

297,198

שאינן סחירות
זמינות למכירה

10,079

6,803

סך הכל מניות

262,170

304,001

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

72,331

217

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נספח  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת ביטוח מאוחדת
ג.

השקעות פיננסיות אחרות
ליום  31בדצמבר2012 ,
עלות

הערך בספרים
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

47,110
218,598
394

44,869
203,960
-

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

266,102

248,829

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

36,844
126,848
20,050

34,552
124,829
1,667

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

183,742

161,048

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

449,844

409,877

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

26,916

ליום  31בדצמבר2011 ,
עלות

הערך בספרים
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

156,740
69,315
428

158,386
69,029
-

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

226,483

227,415

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

40,001
117,726
7,843

51,553
118,093
-

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

165,570

169,646

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

392,053

397,061

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

27,615
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2012 ,
תקנה 9ג'

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה ליום  31בדצמבר2012 ,
תקנה 9ג'
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לכבוד
בעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ
א.נ,.
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
של מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר 2012 ,ו 2011 -ולכל אחת מהשנים שהסתיימו
בימים  31בדצמבר 2011 ,2012 ,ו 2010 -ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של
כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל. 1970 -

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 24במרס2013 ,

2

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2011
2012
מידע
נוסף

אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
ב
ג

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות פיננסיות
מסים שוטפים לקבל
חייבים ויתרות חובה
יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

ו )(1

20,422
270,107
4,148
544
11,209

16,786
358,791
3,281
467
12,033

306,430

391,358

סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
ג

הלוואות וחייבים
השקעות בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים בשל הטבות לעובדים
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה

ו )( 1
ו )(4

סה"כ נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב
חוזים עתידיים
זכאים ויתרות זכות

ד

24,975
2,376,035
695,184
10,024
711
127,309

16,005
1,970,285
682,258
118,842

3,234,238

2,787,390

3,540,668

3,178,748

84,656

83,453
2,640
20,576

סה"כ התחייבויות שוטפות

108,067

106,669

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים

775,821
15,252
24,670

848,671
906
22,211

815,743

871,788

ד )( 1

ד
ו )(4
ה

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

23,411

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים

99,429
332,985
250,332
1,934,112

99,429
332,985
102,342
1,665,535

סה"כ הון

2,616,858

2,200,291

3,540,668

3,178,748

 24במרס2013 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

מנחם גורביץ
יו"ר הדירקטוריון

ארי קלמן
מנהל כללי

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה.
3

שי קומפל
מנהל כספים

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך דוחות רווח או הפסד המאוחדים

מידע נוסף

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

הכנסות
רווח מחברות מוחזקות
הכנסות )הפסדים( מהשקעות ומימון
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הכנסות מהשכרת נכסים
הכנסות מדמי ניהול ואחרות
הכנסות מדמי ניהול מחברה מוחזקת

ו )(3

ו )(2

סך-הכל הכנסות

250,831
40,304
29,039
8,419
943
11,162

57,637
)(16,301
45,204
15,986
852
2,390

257,428
56,067
10,896
14,167
669
)(283
2,083

340,698

105,768

341,027

הוצאות
הוצאות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות

52,402
15,929

61,707
4,837

51,617
3,404

סך-הכל הוצאות

68,331

66,544

55,021

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

272,367
3,790

39,224
1,408

286,006
4,390

268,577

37,816

281,616

ה

רווח נקי

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה.

4

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
רווח נקי המיוחס לחברה

268,577

37,816

281,616

רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות ,נטו

147,210

)(91,492

19,109

סך-הכל רווח )הפסד( כולל המיוחס לחברה

415,787

)(53,676

300,725

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה.

5

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי

268,577

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
פחת
עלות תשלום מבוסס מניות
עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הפסד ממימוש רכוש קבוע
רווחים בגין חברות מוחזקות
מסים על ההכנסה
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

13,483
120
773
)(8,419
7
)(250,831
3,790
)(241,077

37,816

78,427
)(15,986
)(57,637
1,408
6,212

281,616

)(10,049
)(14,167
)(257,428
4,390
)(277,254

4,322
)(77
4,253
8,498

108
248
)(796
)(440

134
3,509
7,487
11,130

)(40,833
14,963
)(4,826
3,951
33,140
6,395

)(39,269
15,202
)(5,404
2,090
100,027
72,646

)(26,671
17,988
)(7,617
1,830
376
)(14,094

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת המיוחסים
לחברה כחברה אם

42,393

116,234

1,398

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בגין עסקאות
עם חברות מוחזקות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

)(15,302
27,091

)(31,129
85,105

)(10,309
)(8,911

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו
דיבידנד שהתקבל

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה.

6

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נדל"ן להשקעה

)(48

-

)(270

רכישת רכוש קבוע

)(876

-

-

תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
החזר הלוואות לזמן ארוך

38
109,193
)(8,158

)(106,582
)(8,298

)(18,097
)(2,055

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה המיוחסים
לחברה כחברה אם

100,149

)(114,880

)(20,422

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה בגין עסקאות
עם חברות מוחזקות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(
פרעון אגרות חוב
פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

)(38,973
61,176

14,011
)(100,869

)(259,104
)(279,526

)(84,495
-

99,507
)(71,025
)(4,073

253,820
)(3,957

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(84,495

24,409

249,863

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

)(136

)(410

)(18

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

3,636

8,235

)(38,592

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

16,786

8,551

47,143

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

20,422

16,786

8,551

פעילות מהותית שלא במזומן
השקעה במניות חברה מוחזקת שהתקבלה בדרך של דיבידנד בעין

621,354

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה.
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
מידע נוסף
א.

אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2012
.1

הגדרות
החברה

-

חברות מוחזקות -

.2

מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה ,במישרין או בעקיפין,
במידע הכספי הנפרד על בסיס שווי מאזני.

תקנה 9ג'

-

תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – .1970

מדד

-

מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

-

דולר ארה"ב.

אופן עריכת הנתונים הכספיים
המידע הכספי הנפרד ,נערך בהתאם לתקנה 9ג' ,לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות
האמורות )להלן – התוספת( ,ובכפוף להבהרות האמורות ב" -הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של
התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום  24בינואר ,2010 ,המתייחסת לאופן יישום התקנה
והתוספת האמורות )להלן – הבהרת סגל הרשות(.
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים והמוצגים
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן – תקני ה (IFRS -בכלל ,והוראות תקן חשבונאות בינלאומי
" – 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור  2לדוחות
הכספיים המאוחדים ,יושמה לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד ,וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת המידע הנוסף שיובא להלן ,נכללים גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם לדרישות הגילוי
האמורות בתקנה 9ג' ,וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות
הכספיים המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה.
א.

הצגת הנתונים הכספיים
(1

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים ,המיוחסים
לחברה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות .נתונים אלו סווגו בהתאם לתקנה 9ג' .כמו
כן ,מוצג מידע בדבר הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות ,לרבות
מוניטין .ההצגה כאמור מביאה לכך שההון המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדים,
הינו זהה להון של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.

(2

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים על רווח והפסד והרווח הכולל המיוחסות
לחברה
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה .נתונים
אלו סווגו בהתאם לתקנה 9ג' .כמו כן ,מוצג מידע בדבר חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח
הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדים ,הינו זהה לסך כל הרווח לשנה
המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה ,כפי
שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.

(3

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים ,המיוחסים לחברה,
כשהם לקוחים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים על תזרימי המזומנים ,בפילוח לפי תזרים
מזומנים מפעילות שוטפת ,מפעילות השקעה ומפעילות מימון ,תוך פירוט מרכיביהם .נתונים
אלו סווגו בהתאם לתקנה 9ג'.
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א.

אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת ) 2012המשך(
.2

אופן עריכת הנתונים הכספיים )המשך(
ב.

עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות
(1

הצגה
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות ,אשר בוטלו במסגרת
הדוחות המאוחדים ,הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות,
יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים.
רווחים והפסדים שטרם מומשו ,הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה ,הוצגו
במסגרת היתרה בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.

(2

מדידה
עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה
והמדידה ,הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומיים ,המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות
מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.
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ב.

מזומנים ושווי מזומנים

ליום  31בדצמבר2012 ,
במטבע חוץ או
ללא
בהצמדה לו
הצמדה
אירו
דולר
אלפי ש"ח
1,148

מזומנים ושווי מזומנים

5,464

13,810

סה"כ
20,422

ליום  31בדצמבר2011 ,
במטבע חוץ או
ללא
בהצמדה לו
דולר
הצמדה
אירו
אלפי ש"ח
1,201

מזומנים ושווי מזומנים

ג.

6,684

8,901

סה"כ
16,786

נכסים פיננסיים
.1

פירוט ההשקעות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם לתקן :IAS 39

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מניות
אגרות חוב
נגזרים ומוצרים מובנים
הלוואות וחייבים  -נמדדים בעלות מופחתת

10

13,336
250,414
6,357

11,089
327,621
20,081

270,107

358,791

24,975

16,005

295,082

374,796

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
מידע נוסף
ג.

נכסים פיננסיים )המשך(
.2

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לתקן :IAS 39
ליום  31בדצמבר2012 ,
עד שנה
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד:
מניות
אגרות חוב
נגזרים ומוצרים מובנים
הלוואות וחייבים  -נמדדים בעלות מופחתת

4,445
30,771
3,776
6,468
45,460

משנה עד
שנתיים

8,891
30,543
2,581
5,952
47,967

משנתיים עד
 3שנים

33,061
5,727
38,788

מ 3-שנים
עד  4שנים
אלפי ש"ח

57,632
3,337
60,969

מ 4-שנים
עד  5שנים

28,188
1,743
29,931

מעל
 5שנים

70,219
1,748
71,967

סה"כ

13,336
250,414
6,357
24,975
295,082

ליום  31בדצמבר2011 ,
עד שנה
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד:
מניות
אגרות חוב
נגזרים
הלוואות וחייבים  -נמדדים בעלות מופחתת

3,696
110,793
20,081
3,641
138,211

משנה עד
שנתיים

7,393
39,706
3,138
50,237
11

משנתיים עד
 3שנים

45,510
2,869
48,379

מ 3-שנים
עד  4שנים
אלפי ש"ח

45,809
2,769
48,578

מ 4-שנים
עד  5שנים

19,344
1,517
20,861

מעל
 5שנים

66,459
2,071
68,530

סה"כ

11,089
327,621
20,081
16,005
374,796

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
מידע נוסף

ג.

נכסים פיננסיים )המשך(
תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לתקן : IAS 39

.3

ליום  31בדצמבר2012 ,
במטבע חוץ או
בהצמדה לו
אירו
דולר

בהצמדה
למדד
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

סה"כ

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

7,497

1,211

160,248

101,151

270,107

הלוואות וחייבים  -נמדדים בעלות מופחתת

-

-

16,336

8,639

24,975

7,497

1,211

176,584

109,790

295,082

ליום  31בדצמבר2011 ,
במטבע חוץ או
בהצמדה לו
אירו
דולר

ד.

בהצמדה
למדד
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

סה"כ

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

5,302

2,171

252,807

98,511

358,791

הלוואות וחייבים  -נמדדים בעלות מופחתת

-

-

6,730

9,275

16,005

5,302

2,171

259,537

107,786

374,796

התחייבויות פיננסיות
זכאים ויתרות זכות *(

.1

הוצאות לשלם )כולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב(
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת **(
מוסדות
אחרים

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
20,232
18,269
129
4,216
98
628
117
298
23,411

*(

יתרות הזכאים אינן צמודות פרט לריבית לשלם בגין אגרות חוב.

**(

ראה ביאור ו') (4להלן.
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ד.

התחייבויות פיננסיות )המשך(
.2

סיכון נזילות
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים
בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

ליום  31בדצמבר2012 ,
משנתיים מ 3-שנים מ 4-שנים
עד  3שנים עד  4שנים עד  5שנים
אלפי ש"ח

עד שנה

משנה עד
שנתיים

זכאים ויתרות זכות

5,484

-

-

אגרות חוב

-

-

מעל 5
שנים

סה"כ

-

5,484

121,944

118,321

114,698

111,074

107,451

480,956

1,054,444

127,428

118,321

114,698

111,074

107,451

480,956

1,059,928

ליום  31בדצמבר2011 ,
עד שנה

משנה עד
שנתיים

משנתיים מ 3-שנים מ 4-שנים
עד  3שנים עד  4שנים עד  5שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

זכאים ויתרות זכות

1,231

-

-

-

-

-

1,231

חוזים עתידיים

2,574

66

-

-

-

-

2,640

אגרות חוב

123,782

120,210

116,639

113,067

109,495

580,041

1,163,234

127,587

120,276

116,639

113,067

109,495

580,041

1,167,105
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ד.

התחייבויות פיננסיות )המשך(
.3

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לתקן IAS 39

ליום  31בדצמבר2012 ,
ללא
בהצמדה
הצמדה
למדד
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
מופחתת

878,404

5,484

סה"כ
883,888

ליום  31בדצמבר2011 ,
במטבע חוץ או
בהצמדה לו
יורו

דולר
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
מופחתת
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
דרך רווח והפסד

.4

-

בהצמדה
למדד
אלפי ש"ח
951,469

-

2,601

39

2,601

39

-

ללא
הצמד
ה

952,700 1,231
-

951,469

סה"כ

2,640

955,340 1,231

הנפקת אגרות חוב
בחודש אוקטובר  2011גייסה החברה חוב בסך של  100מיליוני ש"ח באמצעות הנפקה פרטית של אגרות
חוב לגופים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרה א' הנסחרת בבורסה .לקראת ההנפקה ,פרסמה חברת מדרוג
דוח דירוג אשר קבע כי דירוג אגרות החוב של החברה עומד על דירוג של  Aa3באופק יציב .דוח הדירוג
התבסס ,בין היתר ,על כך שיתבצע שינוי מבני הכולל את העברת מניות מבטחים פנסיה בע"מ – חברה
מנהלת )להלן – מבטחים פנסיה( ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן – מנורה ביטוח( לחברה ,תוך שנה
ממועד הדירוג )ראה סעיף ז' 1להלן(.

.5

החברה הצהירה על כוונתה לשמור נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של  125%מהחזרי החוב
)קרן+ריבית( ,שנה מראש ,בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב.
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ה.

יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים
מסים על ההכנסה
.1

חוקי המס החלים על החברה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה) 1985-להלן – החוק(
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008
ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין
שינויים במדד בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש
נדל"ן )שבח( וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את ביטול
תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת בגין רכישות החל משנת .2008

.2

שיעורי המס החלים על החברה
ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב – ) 2011להלן –
החוק( .במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות .בנוסף,
הועלה מס החברות לשיעור של  25%החל משנת  .2012לאור העלאת שיעור מס החברות כאמור לעיל,
הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי.
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על החברה:
שיעור מס חברות

שנה

25
24
25

2010
2011
 2012ואילך

השפעת השינוי כאמור על יתרות המסים הנדחים הביאה לגידול ביתרות ההתחייבויות בגין מסים נדחים
ולקיטון ברווח הנקי בשנת  2011בסך של כ 6,122 -אלפי ש"ח.
.3

שומות מס
לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2005השומות לשנות המס  2006 – 2008נחשבות כסופיות.

.4

הפסד מועבר לצורכי מס
לחברה הפסד עסקי לצורכי מס המועבר לשנים הבאות ומסתכם ליום  31בדצמבר 2012 ,לסך של כ593 -
אלפי ש"ח .בגין הפסד זה רשמה החברה בדוח הכספי נכס מס נדחה כמפורט בסעיף  5להלן.
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ה.

יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים )המשך(
.5

מסים נדחים
ההרכב
נתונים כספיים מתוך
הדוחות המאוחדים
על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2011
2012
התחייבויות מסים נדחים
נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד

נתונים כספיים מתוך
הדוחות המאוחדים
על רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח

25,636

23,527

)(2,109

)(10,663

)(2,531

3,413

1,081

)(2,332

9,784

8,642

29,049

24,608

נכסי מסים נדחים
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשה לחובות מסופקים
תשלום מבוסס מניות
הטבות לעובדים
התחייבויות מסים נדחים
שינוי במהלך השנה
יתרת מס נדחה בגין הטבות לעובדים
שהועברה מחברת בת
מס נדחה בגין תשלום מבוסס מניות שנזקף
לקרן הון
הכנסות )הוצאות( מסים נדחים

149
2,087
200
1,943

2,148
249

4,379

2,397

)(24,670

)(22,211

149
)(61
200
1,694

940
97

)(2,289
58
26

)(2,459
)(1,324
)( 7
)(3,790

158

3,906

המסים הנדחים מוצגים בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי כדלקמן:
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
24,670

התחייבויות לא שוטפות

22,211

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של  25%בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.
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ה.

יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים )המשך(
.6

מסים על ההכנסה הכלולים בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים
מסים בגין שנים קודמות )שוטפים ונדחים(
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס

.7

3,790
3,790

3,460
)(7,376
133
5,191
1,408

8,296
)(3,906
4,390

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים בדוח
רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף
בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח והפסד:

רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח מחברות מוחזקות
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה )הטבת מס( ללא תוצאות חברות
מוחזקות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
286,006
39,224
272,367
257,428
57,637
250,831
21,536
25%

שיעור המס הסטטוטורי

)(18,413
24%

28,578
25%

מס )חסכון במס( מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

5,384

)(4,419

7,145

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הכנסות פטורות
הפרשים בבסיס המדידה
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
מסים בגין שנים קודמות )שוטפים ונדחים(

37
)(95
)(1,487
)(49
-

119
)(46
)(790
289
5,191
931
133

)(82
)(2,158
86
)(601
-

מסים על ההכנסה

3,790

1,408

4,390

17.60%

שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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ו.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
.1

יתרות עם חברות מוחזקות
ליום
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

.2

נכסים שוטפים
יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

11,209

נכסים לא שוטפים
הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות  -ראה סעיף  5להלן

695,184

682,258

עסקאות עם חברות מוחזקות

הכנסות דמי ניהול מחברה מוחזקת )ראה סעיף  4להלן(
.3

12,033

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
2,083
2,390
11,162

הכנסות מימון מחברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
29,039

הכנסות מימון
.4

45,204

10,896

התקשרויות
החברה התקשרה בהסכם עם חברה מאוחדת  -מנורה ביטוח ,על פיו סיפקה החברה למנורה ביטוח ,עד יום
 31לדצמבר ,2011 ,שרותי ניהול ומיחשוב לצורך מתן הלוואות ומשכנתאות על ידי מנורה ביטוח
ללקוחותיה.
תמורת השירותים שסיפקה החברה כאמור ,שילמה מנורה ביטוח לחברה דמי ניהול רבעוניים בשיעור של
 0.175%מיתרת תיק ההלוואות כפי שהייתה בסוף החודש שקדם למועד התשלום.
החל מיום  1בינואר ,2012 ,הועברה פעילות מתן ההלוואות למנורה ביטוח ולפיכך הופסקה ההתקשרות
האמורה לעיל .בנוסף לכך הועברו לחברה מנהלים בכירים ,בהם יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ,אשר
הועסקו במנורה ביטוח .בתמורה לשירותים הניתנים על ידי אותם מנהלים בכירים למנורה ביטוח ,משלמת
מנורה ביטוח דמי ניהול בהתאם לעלות בתוספת מרווח של .10%
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ו.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
.5

הלוואות ושטרי הון
א.

שטרי הון נדחים  -מנורה ביטוח
בחודש יולי  ,2010הנפיקה מנורה ביטוח לחברה שטר הון נדחה בסך של  170מיליוני ש"ח ע.נ.
תמורת ערכו הנקוב .שטר ההון הונפק לתקופה של ארבעים ותשע שנים ,כאשר למנורה ביטוח
קיימת אופציה לפירעון מוקדם לאחר עשר שנים ולאחר מכן ,מידי חמש שנים .הריבית המשולמת
על השטר הינה בשיעור של  ,5.3%צמודה למדד .כחלק מתנאי השטר ,קיימים מנגנונים לביטול
הריבית ,ובתנאים מסוימים ,להמרת הקרן להון מניות .בחודש ספטמבר  ,2010הנפיקה מנורה ביטוח
לחברה שטר הון נדחה נוסף בסך  80מיליוני ש"ח ע.נ ..שטר ההון הונפק בפרמיה של כ 3 -מיליוני
ש"ח ,בתנאים זהים לשטר ההון שהונפק בחודש יולי  .2010שטרי ההון הנדחים אושרו על ידי
המפקח על הביטוח כהון ראשוני מורכב )הון היברידי( במנורה ביטוח.

ב.

הלוואות לחברה מאוחדת  -מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ

שיעור הריבית
%
ליבור ל 3-חודשים2%+
יוריבור ל 3-חודשים2%+
) 4.68%אשתקד (3.8% -

דולר
יורו
שקלית לא צמודה

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

83,480
129,504
7,169
220,153

83,644
126,916
13,946
224,506

ההלוואות שלעיל צפויות להיפרע בטווח של בין  3ל 8 -שנים מתאריך הדוחות הכספיים.
ג.

הלוואות ושטרי הון לחברה מאוחדת  -מנורה מבטחים פיננסים בע"מ
שיעור
הריבית
%

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

הלוואות:
צמודות מדד
ללא הצמדה
ללא הצמדה
ללא הצמדה

4.30%
P - 0.10
P - 0.75
P + 0.25

שטרי הון:
ללא הצמדה

-

58,286
3,827
3,506
130,512
196,131
10,629
206,760

54,689
3,700
4,673
119,542
182,604
10,470
193,074

לא נקבע מועד לפרעונן של ההלוואות.
מועדי פרעון שטרי ההון יהיו לא לפני  31בדצמבר .2013 ,לאחר המועד האמור ,יחודשו שטרי הון
באופן אוטומטי לתקופה של שנה בכל פעם.
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ז.

ח.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח
.1

ביום  14בפברואר 2012 ,החליט דירקטוריון מנורה ביטוח על חלוקת מלוא ) (100%מניות מבטחים פנסיה
כדיבידנד בעין לחברה .ביום  15בפברואר 2012 ,בוצעה החלוקה.

.2

בחודש אוגוסט  2012הנפיקה מנורה ביטוח לחברה  1,251מניות רגילות בנות  1ש"ח כל אחת תמורת 8.8
מיליוני ש"ח.

.3

בחודש דצמבר  2012החליטה מנורה פיננסים להעביר את מלוא החזקותיה במבטחים גמל למנורה מבטחים
פנסיה ,כחלק מהליך שינוי מבני ,אשר במסגרתו תתמזג מבטחים גמל לתוך מבטחים פנסיה ,באופן
שמבטחים פנסיה תהפוך להיות החברה המנהלת של קופות הגמל שבניהול מבטחים גמל ומבטחים גמל
תתחסל ללא פירוק .הליך שינוי מבני זה אושר גם על ידי דירקטוריוני החברות הרלוונטיות לו .הליך השינוי
המבני הנ"ל כפוף לקבלת אישורים שונים ,ובכלל זה אישור רשות המסים ,אישור הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,רשם החברות ואישור בית המשפט להפחתת הון שתיווצר כתוצאה מהמיזוג
במנורה פיננסים.

אירוע מהותי לאחר תאריך הדיווח
ביום  28בינואר ,2013 ,החליט דירקטוריון מנורה ביטוח על חלוקת מלוא ) (100%מניות שומרה ביטוח ,בצירוף
שטרי ההון שהנפיקה שומרה ביטוח למנורה ביטוח ,כדיבידנד בעין לחברה .ביום  31בינואר 2013 ,בוצעה
החלוקה.

-------------------
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1

תוכן עניינים
.1
.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
.3
.4
.5

תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת ) 2012תקנה 10א( 1
3
השקעות בחברות-בת ובחברות מהותיות קשורות לתאריך המאזן )תקנה (11
3
חברות בנות וקשורות של החברה
5
חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
8
חברות בנות וקשורות מהותיות של שומרה חב' לביטוח בע"מ
9
חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים פיננסים בע"מ
10
חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ
11
שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח )תקנה (12
11
הכנסות של חברות בת וחברות קשורות מהותיות והכנסות מהן )תקנה (13
רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אם מתן הלוואות
12
היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד )תקנה (14
12
תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )תקנה )21א((
18
בעל השליטה בתאגיד )תקנה 21א(

.8
8.1
8.2
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

18
18
22
23
23
23
23
24
28
32
32
32
32
34

.6
.7

עסקאות עם בעל שליטה )תקנה (22
עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
עסקאות אחרות אשר אינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
מניות וני"ע המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד ,בחברה מוחזקת )תקנה (24
הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד )תקנה 24א(
מרשם בעלי המניות של התאגיד )תקנה 24ב(
מען רשום )תקנה 25א(
הדירקטורים של התאגיד )תקנה (26
נושאי משרה בכירה של התאגיד )תקנה 26א(
מורשה חתימה של התאגיד )תקנה 26ב(
רואה החשבון של התאגיד )תקנה (27
שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד )תקנה (28
המלצות והחלטות הדירקטורים )תקנה (29
החלטות החברה )תקנה 29א(

 .1תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת ) 2012תקנה
10א(
תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים לשנת ) 2012באלפי ש"ח(:

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי
מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי
מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות כלולות
רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה
מסים על ההכנסה )הטבת
מס(
רווח )הפסד( נקי

ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר

אוקטובר-דצמבר שנת 2012

1,123,591

1,159,534

1,170,048

1,219,869

4,673,042

202,712

216,586

224,118

218,608

862,024

920,879

942,948

945,930

1,001,261

3,811,018

800,569

25,937

894,265

680,802

2,401,573

141,631

150,049

153,735

172,994

618,409

49,547

54,362

52,364

52,279

208,552

40

313

149

16

518

1,912,666

1,173,609

2,046,443

1,907,352

7,040,070

1,503,814

)(138,134

1,365,680

930,338

)(165,347

764,991

1,563,084

)(181,623

1,381,461

1,615,658

)(241,155

1,374,503

5,612,894

)(726,259

4,886,635

244,751

251,834

266,835

259,705

1,023,125

155,749

155,774

160,087

167,495

639,105

7,556

21,337

7,588

5,451

41,932

24,273

48,785

39,499

14,883

127,440

1,798,009

1,242,721

1,855,470

1,822,037

6,718,237

947

2,297

2,347

18,154

23,745

115,604

)(66,815

193,320

103,469

345,578

)(10,958

)(14,870

72,077

29,102

75,351

126,562

)(51,945

121,243

74,367

270,227
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מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח )הפסד( נקי

-

-

126,182

)(52,377

120,864

73,908

268,577

380

432

379

459

1,650

126,562

)(51,945

121,243

74,367

270,227

ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר אוקטובר-דצמבר שנת 2012

126,562

)(51,945

רווח )הפסד( נקי

121,243

רווח )הפסד( כולל אחר:
התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים של פעילות חוץ
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
רווחים )הפסדים( נטו ממימוש
של נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שהועברו לדוח
רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח
והפסד
רווח )הפסד( כולל אחר לפני
מסים על ההכנסה
מסים על הכנסה )הטבת מס(
המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר
רווח )הפסד( כולל אחר ,נטו
סך הכל רווח )הפסד( כולל

74,367

270,227

307

111,727

)(15,506

2,562
99,090

3,160

)(84,608

2,166

15,313
)(63,969

2,365

98,749

)(11,148

657
90,623

)(6,599

130,467

)(27,698

8,035
104,205

)(767

256,335

)(52,186

26,567
229,949

34,353

)(21,884

32,891

37,379

82,739

64,737

)(42,085

57,732

66,826

147,210

191,299

)(94,030

178,975

141,193

417,437

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח )הפסד( כולל לתקופה

190,919

)(94,462

178,596

140,734

415,787

380

432

379

459

1,650

191,299

)(94,030

178,975

141,194

417,437
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 .2השקעות בחברות-בת ובחברות מהותיות קשורות לתאריך המאזן )תקנה (11
2.1

חברות בנות וקשורות של החברה )הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי(:
ערך בדוח הכספי
הנפרד של
סך ערך נקוב התאגיד )אלפי
ש"ח(
)ש"ח(

החברה

סוג
המניה

מס' מניות

מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ

רגילה

230,869,539 230,869,539

שיעור
החזקה*
הלוואות ואגרות חוב
)(%
יתרה לתאריך
הדוח על המצב
הכספי )אלפי
תאריך פירעון
ש"ח(

1,648,421

100

מנורה מבטחים פנסיה
2
בע"מ

רגילה

328,000

328,000

171,633

100

מנורה מבטחים פיננסים
בע"מ

רגילה

1,000

1,000

45,776

100

מנורה מבטחים נדל"ן
בע"מ

רגילה

1,000

1,000

2,086

100

273,993

2059

1

שיעור בסיס
ריבית הצמדה

הערות

מדד
 5.30%המחירים
לצרכן

130,512

ללא מועד פירעון

פריים ללא
+
 0.25%הצמדה

הלוואת בעלים הניתנת לפירעון בכל
עת בהסכמת הצדדים

3,827

ללא מועד פירעון

פריים -ללא
 0.1%הצמדה

הלוואת בעלים הניתנת לפירעון בכל
עת בהסכמת הצדדים

3,506

ללא מועד פירעון

פריים -ללא
 0.75%הצמדה

הלוואת בעלים הניתנת לפירעון בכל
עת בהסכמת הצדדים

58,286

ללא מועד פירעון

4.3%

10,629

ללא מועד פירעון

ללא ללא
ריבית הצמדה

129,504

ללא מועד פירעון

יוריבור
+
2.00%

 1קיימת אפשרות לפירעון מוקדם בשנת  2020באישור המפקח על הביטוח.
 2ביום  15בפברואר  ,2012חילקה מנורה ביטוח את מלוא ) (100%מניות מנורה מבטחים פנסיה ,כדיבידנד בעין ,לחברה.
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מדד
המחירים הלוואת בעלים הניתנת לפירעון בכל
לצרכן עת בהסכמת הצדדים

אירו

שטר הון המתחדש אחת לשנה
בהסכמת הצדדים
----

החברה

סוג
המניה

מס' מניות

ערך בדוח הכספי
הנפרד של
סך ערך נקוב התאגיד )אלפי
ש"ח(
)ש"ח(

שיעור
החזקה*
הלוואות ואגרות חוב
)(%
יתרה לתאריך
הדוח על המצב
הכספי )אלפי
תאריך פירעון
ש"ח(

מנורה מבטחים משלמת רגילה
בע"מ3

1,000

1,000

)(1,316

100

שיעור בסיס
ריבית הצמדה

הערות

83,480

ללא מועד פירעון

ליבור +דולר
2.00%

---

7,169

ללא מועד פירעון

 4.68%ללא
הצמדה

---

1,359

ללא מועד פירעון

 4.68%ללא
הצמדה

הגבוה מבין הריבית הנקובה )פריים-
 (0.5%ובין שיעור הריבית שנקבע
בתקנות מס הכנסה

 3מחזיקה ב Menora Mivtachim Investments US LLC -ב 100% -שהינה השותף הכללי.
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2.2

חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי:
סך ערך
נקוב
סוג המניה מס' מניות )ש"ח(

החברה

ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה*
)(%
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

מנורה מבטחים
גיוס הון בע"מ

רגילה

אורות סוכנות
לביטוח חיים
) (2005בע"מ

רגילה

1,000

רגילה

284,428 73,941,016 73,941,016

שומרה חב'
לביטוח בע"מ

4

מנורה נכסים
והשקעות בע"מ

רגילה

 Menorahרגילה

surrey street
company 1
ltd.

1,000

1,000

1,000

1

6,951

100

---

---

בסיס
שיעור ריבית הצמדה
---

---

הערות
---

80

---

---

---

---

---

100

5,347

1.2014

---

ללא
הצמדה

שטר הון

10,218

9.2013

---

ללא
הצמדה

שטר הון

4,935

10.2013

---

ללא
הצמדה

שטר הון

5,093

1.2014

---

ללא
הצמדה

שטר הון

10,250

4.2014

---

ללא
הצמדה

שטר הון

14,001

14,001

27,019

100

142,400

מועד אחרון
לפירעון -
אוקטובר 2031

4.68%

ללא
הצמדה

הגבוה מבין הריבית
)+2%מדד( ובין שיעור
שנקבע בתקנות מס הכנסה

100

604

6,512

50.38

---

---

---

---

---

 4ביום  31בינואר  ,2013לאחר תאריך המאזן ,חילקה מנורה ביטוח את מלוא ) (100%מניות שומרה ,כדיבידנד בעין ,לחברה.
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הנקובה
הריבית

סך ערך
נקוב
סוג המניה מס' מניות )ש"ח(

החברה

ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה*
)(%
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

בסיס
שיעור ריבית הצמדה

הערות

 Menorahרגילה

100

604

1,411

100

 Menorahרגילה

100

604

1,115

100

 Sienna Bayשותפות
 Finance LPזרה*

---

---

3,779

39

 Treybrookeשותפות
 Equity LPזרה*

---

---

3,979

39

---

 Landmark atשותפות
 Maple Glen LPזרה*

---

---

8,301

39

---

---

 Gaia Jurnalשותפות
 Square LLCזרה*

---

---

35,773

38.33

---

---

---

 Sunshenשותפות
 Properties LPזרה*

---

---

13,464

34.1

---

---

---

---

 Boulder Texasשותפות
 Holdings LLCזרה*

---

---

6,236

30.10

---

---

---

---

---

 Baltimoreשותפות
 Portfolioזרה*

---

---

26,759

23.20

---

---

---

---

---

surrey street
company
(nostro) ltd.
surrey street
company 2
ltd.

---

25,452

2016

5.423%

ליש"ט

5,742

2016

12.00%

ליש"ט

20,018

2016

5.423%

ליש"ט

4,516

2016

12.00%

ליש"ט

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-----

---

Finance LP

 Peachtree 180שותפות
 Holdings LLCזרה*

22,273

37.29

---

---

---

---

---

 Wall 021שותפות
 Streetזרה*

20,168

20.10

---

---

---

---

---

Holdings LLC
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סך ערך
נקוב
סוג המניה מס' מניות )ש"ח(

החברה

ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה*
)(%
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

 Wichford VBGשותפות
 Holdingזרה*

18,736

בסיס
שיעור ריבית הצמדה

הערות

29

S.à r.l.

 RI Menoraשותפות
 Germanזרה*

5,705

38

Holdings
S.à r.l.

*( מלבד השותפויות הזרות המנויות לעיל ,במסגרת מדיניות ההשקעה של החברה ,כמפורט בסעיף  9.3.3לפרק תיאור עסקי התאגיד ,החברה משקיעה את כספי העמיתים בנדל"ן
באמצעות השקעה בשותפויות בבעלות חברות בקבוצה.
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2.3

חברות בנות וקשורות מהותיות של שומרה חב' לביטוח בע"מ
הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי:
סך ערך
נקוב
מס' מניות )ש"ח(

החברה

סוג
המניה

שומרה נדל"ן בע"מ

רגילה

סיני סוכנות לביטוח בע"מ

רגילה א 4,000

5

שיעור
החזקה*

ערך בדוח הכספי
הנפרד של התאגיד
)(%
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

רגילה

204
990

הנהלה 10
ארנון את וינשטוק סוכנות
לביטוח ) (1989בע"מ

רגילה

11,600

204

31,369

6

16,689

4

100
100

0.99

100

0.01

100

11,600

)(6,728

100

23,901
---

-----

10,210

ללא מועד פירעון

18,317

26/01/2026

בסיס
שיעור ריבית הצמדה הערות
-----

-----

פריים 0.25%+בלתי
צמודה
4%

מדד

-----

הלוואה עם גרייס
ללא מועד פירעון
)ניתנה ממנורה
ביטוח(
פירעונות כל ינואר
ויולי עד שנת .2026

 5ביום  31בינואר  ,2013לאחר תאריך המאזן ,חילקה מנורה מבטחים ביטוח את מלוא ) (100%מניות שומרה ,בצירוף שטרי ההון שהנפיקה למנורה מבטחים ביטוח )שבתוקף במועד החלוקה(,
כדיבידנד בעין ,לחברה
 6ערכן הנקוב של מניות החברה הוא  0.001שקל חדש )ישן(.
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2.4

חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים פיננסים בע"מ
הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי:

החברה

סוג
המניה

סך ערך
נקוב
מס' מניות )ש"ח(

ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה*
הלוואות ואגרות חוב
)(%
)אלפי ש"ח(
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

מנורה מבטחים גמל בע"מ

7

רגילה

38,250 26,550,001 26,550,001

100

49,007

---

מנורה מבטחים קרנות
נאמנות בע"מ

רגילה

13,085 30,400,000 30,400,000

100

88,808

ללא מועד פירעון 5%

מנורה מבטחים ניהול תיקי
השקעות בע"מ

רגילה

מנורה מבטחים חיתום וניהול רגילה
בע"מ

2,750,000

1,000

הנהלה 120

מנורה מבטחים והסתדרות
המהנדסים ניהול קופות גמל
רגילות 5
בע"מ
נדחית 1

7
8

שיעור
ריבית

309 2,750,000

1,000
0.011

8

0.0005
0.0001

בסיס
הצמדה הערות

פריים  +ללא
הצמדה
0.5%

ללא
ריבית

לשנה

הלוואת בעלים הניתנת
מדד
המחירים לפירעון בכל עת בהסכמת
לצרכן הצדדים

5,000

ללא פירעון

19,149

ללא מועד פירעון פריים +ללא
הלוואת בעלים הניתנת
1%
הצמדה לפירעון בכל עת בהסכמת
הצדדים

100

4,119

הלוואת בעלים הניתנת
ללא מועד פירעון פריים +ללא
הצמדה לפירעון בכל עת בהסכמת
0.5%
הצדדים
ללא
שטר הון צמית ללא מועד
הצמדה פירעון

12,247

100

2,300

ללא פירעון

ללא
ריבית

8,458

60

---

---

---

0
0

מנורה מבטחים גמל נמצאת בהליכים למיזוגה למנורה מבטחים פנסיה.
ערכן הנקוב של מניות החברה הוא  0.0001שקל חדש )ישן(.
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ללא
שטר הון צמית ללא מועד
הצמדה פירעון

---

---

2.5

חברות בנות וקשורות מהותיות של מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ
סך ערך
נקוב
סוג המניה מס' מניות )ש"ח(

החברה

ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה*
)(%
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב
יתרה ליום הדוח
על המצב הכספי
תאריך פירעון
)אלפי ש"ח(

Belltrend Menora

בסיס
שיעור ריבית הצמדה

הערות

 Enterprises LTD.רגילה

1,000

8,414

)(7,658

50

7,658

ללא מועד פירעון 3%

יורו

 Development LTD.רגילה

2,000

10,452

4,356

60

60,075

בטווח של 3-5
שנים

6%

דולר

---

 Development LTD.רגילה

2,000

9,841

)(914

60

72,647

בטווח של 3-5
שנים

יוריבור ל6-
חודשים 3%+יורו

---

---

---

 LTD.רגילה

2,000

10,311

218

50

 Solangia LTDרגילה

4,166

20,499

2,399

42

 LTDרגילה

2,084

10,255

2,354

42

12,498

61,498

8

42

Yatelsis

Yatelsis River

Mxr Development

Bruseco Holding
Pellariway

 Holdings LTDרגילה

---

-----

53,714

בטווח של 6-8
שנים

יוריבור ל6-
חודשים 4.5%+יורו

3,435

תוך שנה

יוריבור ל6-
חודשים 8%+יורו

---

---

---

---

-----

---

---

---

-----

מקרא סימונים בסעיף :2
* שיעור ההחזקה בנייר הערך ,בהון ,בזכויות הצבעה ובסמכות למנות דירקטורים.
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 .3שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח )תקנה (12

תאריך
השינוי
21.08.12

מהות השינוי
השקעה

15.02.12

דיבידנד

27.12.12

השקעה

27.12.12

דיבידנד

במהלך
שנת 2012

הלוואות
בעלים
שניתנו
פירעון
הלוואות
בעלים

במהלך
2012

סוג
המניה
שם החברה
מנורה מבטחים ביטוח רגילה
בע"מ
מנורה מבטחים ביטוח ---
בע"מ
מנורה מבטחים פיננסים ---
בע"מ
מנורה מבטחים פיננסים ---
בע"מ
מנורה מבטחים פיננסים ---
בע"מ
מנורה מבטחים נדל"ן ---
בע"מ

סה"כ ערך
נקוב
בש"ח
קניה
1,251

עלות
במיליוני
ש"ח
8.8

---

621

---

33

---

33

---

4

---

7.3

 .4הכנסות של חברות בת וחברות קשורות מהותיות והכנסות מהן )תקנה ) (13באלפי
ש "ח( :

חברות
בנות

רווח )הפסד(
רווח )הפסד( כולל אחר
נקי לתקופה לתקופה

מנורה
מבטחים
ביטוח
בע"מ )*( 199,860

144,822

מנורה
מבטחים
פנסיה
בע"מ
58,915
)**(

-

מנורה
מבטחים
פיננסים
בע"מ )*( 9,124

-

מנורה
מבטחים
נדל"ן
בע"מ )*( )(8,237

1,870

רווח )הפסד(
כולל לתקופה

344,682

58,915

9,124

)(6,367

דיבידנד עד
תאריך הדוח

621,354

-

33,140

-

דיבידנד ריבית
לאחר שנתקבלה
תאריך עבור שנת
הדוח הדיווח

- 352,726

-

-

-

ריבית
שנתקבלה
עבור
התקופה דמי ניהול
שלאחר שנתקבלו
עד תאריך
שנת
הדיווח הדוח על
ומועד
המצב
התשלום הכספי

-

11,161

-

7,485

2,935

-

-

דמי ניהול
שנתקבלו
לאחר
תאריך
הדוח על
המצב
הכספי
ומועד
התשלום

-

-

-

-

-

-

)*( כולל חלק החברה בתוצאות נטו של חברות מוחזקות ולעניין מנורה מבטחים פנסיה עד למועד חלוקתה לחברה,
כדיבידנד בעין ,ביום .15.02.2012
)**( ממועד חלוקתה לחברה ,כדיבידנד בעין ,כנ"ל.
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 .5רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אם מתן
הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד )תקנה (14
מספר הלווים

סכום בש"ח
מ

0

עד

50,000

2

מ

50,001

עד

100,000

1

מ

100,001

עד

250,000

2

מ

250,001

עד

500,000

0

מ

500,001

עד

750,000

0

מ

750,001

עד

1,000,000

0

מ

1,000,001

עד

1,500,000

0

מ

1,500,001

עד

2,000,000

2

מ

2,000,001

עד

3,000,000

1

מ

3,000,001

עד

9,000,000

1

מ

9,000,001

עד

10,000,000

0

מ

10,000,001

עד

15,000,000

1

מ

15,000,001

עד

40,000,000

0

מ

40,000,001

עד

70,000,000

0

מ

70,000,001

עד

150,000,000

0

מ

150,000,001

עד

999,999,999

3
13

סה"כ

 .6תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )תקנה )21א((
מדיניות תגמול:
התגמולים המפורטים להלן הוענקו מכוח תכנית תגמול אשר אושרה לראשונה בשנת  2010בפרט
בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה
בכירים בגופים המוסדיים" )) (2009-9-24להלן" :חוזר התגמול"( ובנוגע לשנת  ,2012אושרה ביום 29
במרס  ,2012על ידי דירקטוריון מנורה ביטוח ודירקטוריון החברה )לעניין נושאי משרה משותפים(
לאחר קבלת המלצת ועדות הביקורת )להלן" :האורגנים המוסמכים"( ,ואשר עיקריה הינם כלהלן:
תכנית התגמול כוללת ברמה העקרונית ארבעה רבדים של תגמול (1) :שכר בסיס; ) (2תנאים נלווים;
) (3תגמול תלוי ביצועים  -בונוס; ו (4) -תגמול טווח ארוך )יחידות תגמול( )להלן" :מדיניות התגמול
הכוללת"( .מדיניות התגמול הכוללת חלה לגבי נושאי משרה אשר הוגדרו על ידי הדירקטוריונים של
החברה ושל הגופים המוסדיים בקבוצה ,לפי העניין .בין נושאי משרה אלו לא נכללים מנכ"ל
החברה .בנוסף ,לא נכללו בתכנית מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן ונושא משרה במנורה מבטחים
ביטוח הקשורים לבעל השליטה בחברה .יצוין ,כי מבלי לגרוע מהעקרונות דלעיל ולהלן ,קיימת
שונות מדיניות התגמול שנקבעה בכל גוף מוסדי בקבוצה .מדיניות התגמול הכוללת לנושאי משרה
כהגדרתם בחוזר התגמול נקבעה באופן שנועד לעודד שיפור ההתנהלות העסקית בקבוצה בהתאם
לאסטרטגיה ותוך הגדלת רווחיותה לאורך זמן ,ובאופן שיתמרץ את נושאי המשרה לקדם יעדי
הקבוצה תוך הגברת תחושת ההזדהות שלהם עם הקבוצה ופעילותה ותוך שימור נושאי המשרה
האיכותיים לאורך זמן.
מודל הבונוס תלוי הביצועים כולל שני שלבים ,אשר הראשון הינו קביעת סכום הבונוס הכולל אשר
יחולק בשנה מסוימת )להלן" :תקציב הבונוס"( ,והשלב השני הינו חלוקת תקציב הבונוס בין נושאי
המשרה.
שלב א'  -קביעת סל הבונוס )תקציב הבונוס(
בכל שנה ,ייקבע יעד רווח ממוצע לפני מס של החברה )רווח כולל( בנטרול אירועים חריגים ,אשר
יקבע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של יעדי הרווח על פני  3שנים אחרונות ,כאשר בכל שנה יינתן
שיעור שונה למשקל חישוב יעד הרווח )להלן" :יעד הרווח"(.
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מדידת השגת יעד הרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של רווחי הקבוצה ,על פני שלוש
שנים ,למול יעד הרווח.
תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסוימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של  75%לפחות .מובהר
כי עד  75%מיעד הרווח לא ישולם בונוס )למעט בונוס למצטיינים בסכום מכסימלי שנקבע לעניין
זה בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים( ,כאשר מעל  75%מיעד הרווח ועד  150%ממנו ,יוקצב
לצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור אשר ייקבע על ידי כל אחד מהגופים מהרווח לפני מס
בפועל ,ועד לתקרה של  150%מיעד הרווח .בנוסף ,החל מ 100% -עמידה ביעד הרווח ,ייגזר תקציב
בונוס נוסף )להלן" :תוספת הבונוס"( בשיעור שנקבע כאמור מהרווח לפני מס בפועל ,אשר יחולק
לנושאי משרה לפי המלצת המנכ"ל ו/או יו"ר הדירקטוריון )לפי העניין( באישור האורגנים
המוסכמים.
שלב ב'  -חלוקת הבונוס לנושאי המשרה
על מנת לחלק את תקציב הבונוס בין נושאי המשרה ,יקבע לכל נושא משרה פוטנציאל בונוס
)"בונוס מטרה"( עבור עמידה מדויקת ) (100%ביעדים ביחס לאותו נושא משרה כמפורט להלן,
ובונוס מקסימלי לעמידה עודפת )עד  (150%ביעדים )להלן" :טווח בונוס"( ,והכל כנגזרת של מספר
משכורות .נושאי המשרה ימדדו על ביצועים ברמות מדידה שונות  -החברה ,האגף או היחידה
וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל ,בהתאם למשקלות שנקבעו ,תוך אבחנה בין מנהל עסקי לבין
מנהל יחידת מטה .לכל נושא משרה נקבעו רמות המדידה ,הרכיבים הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב.
יצוין ,כי לא נקבעו יותר מ 5 -רכיבים לנושא משרה ולא ניתן משקל נמוך מ 10% -לרכיב .הבונוס
יחושב עבור כל רכיב בנפרד ,כאשר לכל רכיב ייקבע סולם ציונים לפיו יחושב הבונוס .סך הבונוסים
שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס הכולל .סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן
השכר ולא יבוצעו הפרשות סוציאליות בגינם .הדירקטוריון של כל גוף מוסדי יהיה אמון על תהליכי
הפיקוח והבקרה של מדיניות התגמול ,כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור
ויובא לאישור המנכ"ל והדירקטוריונים .מבלי לגרוע מהאמור ,מנכ"ל ו/או יו"ר הדירקטוריון )לפי
העניין( יהיו רשאים להמליץ על מענק בגין פעילות מיוחדת וחריגה ו/או משיקולים ארוכי טווח
)כגון; שימור נושא משרה( ו/או בגין פעילות שאינה פעילות שוטפת )להלן "מענק מיוחד"( ,אשר
לגביהם לא יחולו הוראות תכנית הבונוס תלוי הביצועים .מתן מענק מיוחד כפוף לאישור האורגנים
המוסמכים .מובהר ,כי מענק מיוחד ו/או תוספת הבונוס אינם מוגבלים במספר משכורות מכסימלי
שנקבע לכל מנהל.
תגמול ארוך טווח  -יחידות התגמול )אופציות פאנטום(
במסגרת תוכנית התגמול הכוללת ,הוקצו בחודש דצמבר  ,2010לחלק מחברי ההנהלה במנורה
מבטחים ביטוח )אשר חלקם מכהנים גם כנושאי משרה בחברה( ולמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה,
יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן .דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח יהיה מופקד על ניהול
תכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תכנית התגמול הכוללת ,ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות
לשם כך ,לרבות קביעת זהות הניצעים ,הענקת יחידות תגמול נוספות לניצעים נוספים בהתאם
להוראות תכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים ספציפיים ,וכן על כל עניין
אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים ,וכן ניהול ,הבהרה ויישום תכנית הענקת יחידות
התגמול .יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי )ברוטו( המגיע לניצע במועד
מימוש יחידות התגמול ,בלבד ,ואינן מהוות אופציות ו/או זכות כלשהי לרכוש ניירות ערך כלשהם
של מי מחברות הקבוצה ו/או איזה מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה.
הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול ,יחושב על פי ההפרש בין מחיר
המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול ,כשהוא מוכפל במספר יחידות
התגמול הממומשות )להלן" :סכום התגמול"( .מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול יהיה ממוצע מחיר
מנית החברה בבורסה  90יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה לכל ניצע .מחיר המימוש
יהא מחיר הנעילה של מנית החברה בבורסה ,ביום המימוש )ואם יום המימוש אינו יום מסחר ,אזי
ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש( .הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש יחידות התגמול
הינו סכום "ברוטו" ,וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול על התשלום בגין יחידות התגמול ,ו/או
שהחברה תהיה חייבת לנכות על פי כל דין ,יחול על הניצע .יחידות התגמול יבשילו בשלוש מנות,
על פני ארבע שנים ממועד אישור הדירקטוריון את הענקת יחידות התגמול ,כאשר המנה הראשונה
בשיעור של  50%תובשל בחלוף שנתיים 25% ,בחלוף שלוש שנים ו 25% -הנותרים בחלוף ארבע
שנים .כל מנה תהא ניתנת למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה ,כאשר לאחר חלוף המועד האחרון
למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה ,לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח
אותה מנה ,או לזכות כלשהי מכוחן.
בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות ,פיטורין ,פרישה ,סיום
יחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות ,וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות הטבה,
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חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע ,אם יקבע
לפי ישקול דעתו ,מנגנוני התאמה ,לפי העניין.
יצוין ,כי החברה טרם אימצה מדיניות תגמול לגבי נושאי משרה המכהנים בה ,בהתאם לתיקון 20
לחוק החברות )"תיקון .("20
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להלן פרוט התגמולים ששולמו לנושאי משרה בכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה בשנת  2012כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת ) 2012באלפי ש"ח(:

פרטי מקבל התגמולים

תגמולים* בעבור שירותים
היקף שיעור החזקה
משרה בהון התאגיד

שם

תפקיד

מנחם גורביץ

יו"ר דירקטוריון

מלאה

שכר**

תשלום
מבוסס
מענק*** מניות**** דמי ניהול דמי ייעוץ

תגמולים* אחרים

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,769

ארי קלמן

מנכ"ל

מלאה

2.72%

2,599

680

773

-

מוטי רוזן

מנכ"ל חברה בת

מלאה

אין

-

3,410

151

יהודה בן אסאייג

מנכ"ל חברה בת

מלאה

אין

1,751

624

95

3,168
-

-

-

-

-

-

-

4,052

-

-

-

-

-

-

מנחם הרפז

משנה למנכ"ל חברה בת

מלאה

אין

2,964

721

-

-

-

-

-

-

-

-

יוני טל

מנהל השקעות ראשי

מלאה

אין

1,753

507

28

-

-

-

-

-

-

שי קומפל

מנהל הכספים

מלאה

אין

1,694

500

19

-

-

-

-

-

-

61.86%

1,769

200
-

6,729
2,470
3,685
2,488
2,213

* סכומי התגמול במונחי עלות לתאגיד .הסכומים הנ"ל אינם כוללים מס שכר ו/או מע"מ ,לפי העניין.
** רכיב השכר המפורט לעיל כולל את הרכיבים הבאים )לפי המקרה והעניין( :שכר חודשי ברוטו צמוד למדד )כולל משכורת  ,(13הפרשות סוציאליות )לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד-
מעביד( ,קרן השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל ,רכב ,החזר הוצאות שונות ובכלל זה הוצאות אש"ל ,טלפון נייח ונייד וכן ימי חופשה ,מחלה והבראה.
*** שווי הטבה הגלומה ביחידות הפאנטום אשר הוקצו בשנת  2010למעט לעניין מנכ"ל החברה שקיבל הקצאה בפועל של מניות התאגיד )במובחן מיחידות הפאנטום הנ"ל(.
)(1

מר גורביץ מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה .הסכם ההעסקה עמו חודש בחודש אוקטובר  2010ל 5 -שנים )ראה פירוט נוסף בסעיף  11להלן )תקנה  .((22שכרו של מר גורביץ שולם
החל משנת הדוח בידי החברה .ההחזקה במניות החברה בשיעור המצוין לעיל הינה על ידי תאגידים זרים המוחזקים בנאמנות עבורו כנהנה יחיד.

)(2

מר קלמן מכהן כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח .הסכם ההעסקה עימו שבתוקף הינו לתקופה של  15שנים החל מאוגוסט  .2003לאחר המועד האמור ,יחודש
ההסכם לשנה בכל פעם ,אא"כ הודיע מי מהצדדים על אי חידושו .שכרו של מר קלמן שולם החל משנת הדוח בידי החברה .שכרו של מר קלמן צמוד למדד בתוספת ריאלית של 1%
לשנה .במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה אושרה למר קלמן תכנית מניות שעיקרה הקצאה של  4%ממניות מנורה מבטחים ביטוח הניתנות להמרה למניות החברה במהלך  10שנים
במנות שנתיות שוות .לפרטים נוספים בדבר הסכם ההעסקה ותכנית המניות לרבות התיקון לתכנית המניות שאושר בחודש אוגוסט  2008שעיקרו שינוי בחבות המס בשל מעבר מתכנית
פירותית לתכנית הונית והמרת מלוא המניות של מנורה ביטוח למניות החברה ,ראה ביאור )) 34ב( ) (2לדוחות הכספיים וכן דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ) 03.08.2008אסמכתא:
 .(2008-01-222483התשלום מבוסס מניות שנרשם בטבלה לעיל כהוצאה בשנת הדיווח מבטאת את החלק היחסי של המניות שהבשילו בשנה זו .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר קלמן,
מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי קבוע בסך של  561אלפי ש”ח )צמוד למדד יוני  ,(2003להחזר הוצאות שהייה בתפקיד בחו"ל וכן לסך של  6,000דולר בשנה )מגולם(
לנסיעות פרטיות ולעניין ימי החופשה גם לפדיון ימי החופשה הצבורים בתום העסקתו .החברה רשאית להביא את העסקת העובד לידי סיום על פי שיקול דעתה בהודעה מוקדמת של 12
חודשים לפחות בהם יהיה זכאי למלוא זכויותיו על פי ההסכם לרבות תנאים נלווים .בנוסף ,במקרה של סיום יחסי עובד מעביד )שלא בנסיבות פוטרות( יהיה זכאי מר קלמן לתוספת של
 50%על מרכיב פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותו בפוליסות ביטוחי המנהלים שלו וכן למענק בסכום השווה לסכום הדיבידנד שנצבר בגין מניות שזכאותו לגביהם טרם הבשילה על פי
תנאי התכנית ,בניכוי כל מס שיחול .בנוסף ,ובמקרה של סיום יחסי עובד מעביד עקב פיטורים יהיה זכאי מר קלמן להמשך תשלום סכום השווה למשכורתו החודשית לרבות ההפרשות
הסוציאליות וההטבות הנלוות לרבות המשך העמדת רכב החברה ,וזאת למשך תקופה של  24חודשים )כולל תקופת ההודעה המוקדמת כאמור( בתמורה להתחייבות לאי-תחרות בתקופה
זו )"תקופת הצינון"( ,אא"כ מתקיימים בין העובד לצד ג' כלשהו יחסי עובד-מעביד ,ובכל מקרה תמשיך לחול מגבלת אי התחרות בתקופת הצינון.
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)(3

מר רוזן מכהן ממחצית אוקטובר  2010כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )חברה בת של החברה( ומועסק באמצעות חברה בשליטתו )להלן" :נותנת השירותים"( .הסכם מתן השירותים
הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר הפסקת ההתקשרות כפופה להודעה מוקדמת של ) 6שישה( חודשים ותקופת הסתגלות )החופפת להודעה המוקדמת( של ) 12שנים עשר( חודשים
)למעט בהתקיים נסיבות פוטרות( תוך התחייבות של מר רוזן שלא לעסוק בתקופה זו ב"עיסוק נוגד" כהגדרתו בהסכם .תמורת שירותיו שולמה על ידי מנורה מבטחים ביטוח כדמי ניהול
לחברה האמורה וכללה גם את מרכיב ההפרשות הסוציאליות וזכאות ל 24 -ימי חופשה ו 30 -ימי מחלה בתשלום .מנורה מבטחים ביטוח העמידה לרשות המנכ"ל רכב כנהוג למנהלים
בדרגת משרתו .בנוסף ,זכאי מר רוזן להחזר הוצאות בארץ ובחו"ל כמקובל וכן לקו טלפון בבית ,מחשב וטלפון נייד .נותנת השירותים זכאית בגינו של מר רוזן ,לבונוס שנע בין סך של
 720אלפי ש"ח )בונוס מטרה( לבין סך של  1,080אלפי ש"ח )בונוס מכסימלי( ,בהתאם למדיניות התגמול הכוללת הנ"ל )להלן" :תכנית התגמול"( ול 621,404 -יחידות תגמול )אופציות
פאנטום( שהוקצו לו במסגרת התכנית האמורה ,כתגמול ארוך טווח ,בפריסה ל 4 -שנים ובהתאם לתנאי התכנית והמימוש הקבועים בה .ראה הרחבה לגבי תכנית התגמול במבוא לסעיף
זה לעיל .המענק לשנת  2012כמפורט בטבלה כולל סך של  2,575אלפי ש"ח כמענק מיוחד )מעבר למסגרת המענקים הנ"ל( בגין פעילות שאיננה שוטפת ,אשר הוענק למר רוזן בשל
תרומתו המרכזית להשלמת שתי עסקאות חד-פעמיות אשר הניבו לקבוצה רווח כולל )אחרי מס( בסך של כ 86 -מיליוני ש"ח .יצוין ,כי בהתאם לתכנית התגמול ,נוטרלו רווחים אילו
מחישוב הרווח לצורך חישוב המענקים השנתיים של נושאי המשרה .מר רוזן והחברה שבבעלותו התחייבו במסגרת הסכם השירותים לסודיות )לזמן בלתי מוגבל( ומגבלת תחרות
)לתקופה של שנה( כמקובל.

)(4

מר בן אסאייג מכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה )חברה בת של החברה( החל מחודש ינואר  .2011שכרו משולם על ידי מנורה מבטחים פנסיה בע"מ .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר בן
אסאייג ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  5.5ל 8.25 -משכורות חודשיות ול 100,823 -יחידות תגמול ארוך טווח )אופציות פאנטום( ,במסגרת ובכפוף לתנאי
"תכנית התגמול" שאישר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה .מר בן אסאייג זכאי להודעה מוקדמת בת  60יום במקרה של פיטורים )שלא בנסיבות פוטרות( ולתקופת הסתגלות של 6
חודשים.

)(5

מר הרפז מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי במנורה מבטחים ביטוח וכן כיו"ר דירקטוריון שומרה חברה לביטוח בע"מ )חברות בנות של החברה( .הסכם ההעסקה עימו הינו
בתוקף מחודש פברואר  2002לתקופה בלתי קצובה .שכרו של מר הרפז משולם על ידי מנורה מבטחים ביטוח .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר הרפז ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל,
למענק שנתי בטווח שבין  4ל 6 -משכורות חודשיות ,במסגרת ובכפוף לתנאי "תכנית התגמול" .מר הרפז זכאי למענק הסתגלות של  6חודשים במקרה של פיטורים.

)(6

מר טל מכהן כמנהל השקעות ראשי בחברה ומשנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות במנורה מבטחים ביטוח .הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש מאי  2002לתקופה בלתי קצובה.
שכרו של מר טל משולם ,החל משנת הדוח ,בידי החברה .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר טל ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  6ל 9 -משכורות חודשיות ,ול-
 117,650יחידות תגמול ארוך טווח )אופציות פאנטום( במסגרת ובהתאם לתכנית התגמול וכן למענק שימור בסך של  1מיליון ש"ח לתקופה של  5שנים ,החל משנת  .2011במקרה של
פיטורים )שלא בנסיבות פוטרות( זכאי מר טל ל 5 -חודשי הסתגלות.

)(7

מר קומפל מכהן כמנהל הכספים בחברה ומשנה למנכ"ל ומנהל אגף חשבות וכספים במנורה מבטחים ביטוח .הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש דצמבר  2006לתקופה בלתי
קצובה .שכרו של מר קומפל משולם ,החל משנת הדוח ,בידי החברה .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר קומפל לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  4ל 6 -משכורות
חודשיות ,ול 79,698 -יחידות תגמול ארוך טווח )אופציות פאנטום( ,במסגרת ובכפוף לתנאי "תכנית התגמול" .במקרה של פיטורים )שלא בנסיבות פוטרות( זכאי מר קומפל ל 6 -חודשי
הודעה מקודמת ו/או ל 3 -חודשים במקרה של התפטרות .המענק לשנת  2012כמפורט בטבלה כולל סך של  175אלפי ש"ח כמענק מיוחד בגין פעילות שאיננה שוטפת בשל המאמץ
המיוחד שהשקיע בגיבוש עסקה אשר הניבה רווח נקי בסך של כ 54 -מיליון ש"ח לקבוצה .יצוין ,כי בהתאם לתכנית התגמול ,נוטרלו רווחים אילו מחישוב הרווח לצורך חישוב המענקים
השנתיים של נושאי המשרה.

)(8

המענק ששולם למר קלמן ,בגין שנת  ,2012הינו מענק הסכמי מובטח מכוח הסכם ההעסקה משנת  2003כמפורט לעיל .לעניין נושאי המשרה בחברה )ה"ה יוני טל ושי קומפל( ,המענקים
בגין שנת  2012מבוססים כאמור על תכנית תגמול ,שאושרה בחודש מרס  ,2012טרם כניסת תיקון  20לתוקף .בהתאם ,ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה בישיבותיהם ביום 20
במרס  2013וביום  24במרס  ,2013בהתאמה ,אישרו את המענקים המפורטים לעיל .בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו חישובי המענק בהתאם לעקרונות ולמדדים שנקבעו בתכנית
התגמול .המענקים ששולמו לנושאי המשרה הנוספים הנזכרים לעיל ,בגין שנת  ,2012אושרו בידי האורגנים המוסמכים של החברות בהן הם מכהנים בהתאם לתכנית התגמול התקיפה
בהן.

)(9

לפירוט בעניין השיקולים לקביעת התגמול לנושאי המשרה הבכירה )לרבות המענקים( והקשר בין תרומת נושאי המשרה לבין תגמולם ,בשנת הדיווח ,ראה סעיף  6.8לדוח הדירקטוריון.

) (10בנוסף לאמור לעיל ,סך הגמול וההוצאות הנלוות שקיבלו כל הדירקטורים בחברה )למעט היו"ר מר גורביץ ,עימו נחתם הסכם העסקה כמפורט בסעיף  8.1.1להלן( עמד בשנת  2012על
סך של כ 1,226 -אלפי ש"ח .ביום  30בדצמבר  ,2012אישרה האסיפה הכללית של החברה חידוש מינויים של הדירקטורים המכהנים )למעט הדח"צים אשר ימשיכו לכהן עד תום תקופת
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כהונתם לפי דין( לרבות המשך תגמולם בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס") 2000-תקנות הגמול"( ,קרי -גמול שנתי וגמול עבור ישיבות,
בסכום "המרבי" הקבוע לחברה מדרגה ה' על-פי תקנות הגמול וכן לדירקטורים המכהנים בחברות בנות בהתאם למגבלות שבתקנות החברות )ענינים שאינם מהווים זיקה( ,התשס"ז-
 ,2006וכן התגמול למר גדליה דורון כמפורט להלן :גמול שנתי בסך של  125אלפי ש"ח )צמוד למדד ידוע ינואר  2010ואילך( ,וכן גמול חודשי בסך של כ 11,050 -ש"ח בחודש ,המהווה
בחלקו גילום שווי שימוש רכב בגין רכב חברה שהועמד לרשותו וטלפון נייד .מר דורון איננו זכאי לגמול עבור השתתפות בישיבות.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
הקבוצה מבטחת את אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח ,כמפורט בסעיפים  8.1.11 ,8.1.10להלן.
שיפוי ופטור
הקבוצה מוציאה לנושאי משרה בה כתבי שיפוי ופטור ,בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה ,ובכפוף להוראות הדין ,כמפורט בסעיפים  8.1.4-8.1.9להלן.

ה 17 -

 .7בעל השליטה בתאגיד )תקנה 21א(
בעלי השליטה בחברה הינם ניידן אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט ,תאגידים זרים המוחזקים
בנאמנות עבור מר מנחם גורביץ כנהנה יחיד ,והמחזיקים בשיעור של  61.86%ממניות החברה.

 .8עסקאות עם בעל שליטה )תקנה (22
להלן למיטב ידיעת החברה ,פירוט עסקאות בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה
היה עניין אישי באישורן ,אשר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח ו/או עד למועד הגשת הדוח
ו/או עסקאות אשר הינן בתוקף למועד דוח זה:
8.1

עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
 8.1.1ביום  22בינואר  2007אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ואישור הדירקטוריון )מיום  29בנובמבר  ,(2006את חידוש הסכם ההעסקה של
מר מנחם גורביץ ,בעל השליטה בחברה כאמור בסעיף  8לעיל ,כמנכ"ל החברה וכיו"ר
הדירקטוריון ,בהתאם לתנאים שבהסכם הקודם עימו בהצמדה למדד בלבד ,ללא
תוספת ריאלית .לפי ההסכם המחודש דאז ,זכאי מר גורביץ לשכר שנתי )לרבות תמריץ,
במסגרת השכר השנתי( שעלותו לחברה לא תעלה על סך של כ 1,383 -אלפי ש”ח
)צמוד למדד שפורסם בחודש ינואר ") (2007השכר השנתי"( בתוספת רכב והוצאות
החזקתו ,החזר הוצאות אש"ל ,אירוח ,אחזקת פלאפון וטלפון מעבר לשכר השנתי .כל
אחד מהצדדים להסכם רשאי להביא לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של  60ימים.
ההסכם חודש ,בתוקף מיום  1בינואר  2007לתקופה של  5שנים .בהמשך להחלטת
הדירקטוריון וועדת הביקורת )מיום  ,(19.09.2010אישרה האסיפה הכללית של החברה,
ביום  28באוקטובר  ,2010להתקשר עם מר מנחם גורביץ בתיקון להסכם העסקתו
שעניינו עדכון הגדרת תפקידו של מר מנחם גורביץ כיו"ר דירקטוריון החברה והפסקת
כהונתנו כמנכ"ל ,וכן הארכת תוקפו של הסכם ההעסקה האמור ,כך שיסתיים בחלוף 5
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית כאמור .יצויין ,כי תוקף העסקה מוגבל לשלוש
שנים ,בהתאם להוראות תיקון  16וסעיף )275א() (1לחוק החברות .עלות השכר של מר
גורביץ בשנת  2012הינה  1,769אלפי ש"ח .למר מנחם גורביץ עניין אישי בעסקה בשל
כך שהינו צד לעסקה .לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 20
בספטמבר  2010ו 28 -באוקטובר ) 2010אסמכתאות 2010-01-627204 :ו2010-01- -
 ,661629בהתאמה(.
 8.1.2מר גרשון גורביץ ,שהינו אחיו של בעל השליטה בחברה  -מר מנחם גורביץ ,מועסק על
ידי החברה הבת  -מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )לעיל ולהלן" :מנורה מבטחים ביטוח"(
מאז שנת  ,1994והחל מיום  1בינואר  2005משמש כסמנכ"ל לוגיסטיקה ונכסים בה,
בהתאם להסכם העסקה ממועד זה ,אשר אושר בידי מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח.
במסגרת תפקידו ,אחראי מר גרשון גורביץ על תחום הלוגיסטיקה והנכסים במנורה
ביטוח ובמרבית החברות הבנות שלה .על פי הסכם ההעסקה משנת  ,2005זכאי מר
גורביץ לשכר חודשי ) 13משכורות( ומענק שנתי בגובה של  3משכורות ,להפרשות
סוציאליות כמקובל ,רכב ,החזקת טלפון ,אש"ל ,ימי מחלה ,הבראה וחופשה שנתית.
בנוסף ,זכאי להודעה מוקדמת של  3חודשים.
בשנת  2010עודכנו תנאי העסקתו של מר גרשון גורביץ ,באופן ששכרו עודכן לסך של
 40,000ש"ח ברוטו )צמוד למדד( )חלף כ 29,000 -ש"ח עובר לכך( וכן לתנאים נלווים
כמקובל לגבי סמנכ"לים במנורה מבטחים ביטוח .העדכון האמור ,אושר על ידי האסיפה
הכללית של החברה ביום  16במאי  ,2010בתוקף מיום  1בינואר  ,2010לאחר אישור
ועדת הביקורת והדירקטוריון מיום  25במרס ,2010 ,בהתאמה ,וזאת לתקופה בלתי
קצובה )להלן" :הסכם העסקה הקודם"( .עלות השכר של מר ג .גורביץ בשנת 2012
עמדה על סך של  1,059אלפי ש"ח .לעניין זה ,ראו דוחות מיידים של החברה מיום 5
במאי  2010ומיום  16במאי ) 2012אסמכתאות 2010-01-470796 :ו,2010-01-482148 -
בהתאמה(.
בהמשך לאמור ,ביום  31בינואר  ,2013לאחר תאריך המאזן ,אישרה האסיפה הכללית
של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ,מימים  23ו-
 26בדצמבר ,2012 ,בהתאמה ,את חידוש הסכם ההעסקה עם מר גרשון גורביץ,
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לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר  .2013תנאי העסקתו של מר גרשון גורביץ
תחת הסכם ההעסקה החדש הינם ללא שינוי מתנאי הסכם העסקה הקודם ,מלבד
השינויים המפורטים להלן :מר גרשון גורביץ יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של
 53,500ש"ח ברוטו )במקום סך של כ 43,000 -ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר  2012לפי
הסכם ההעסקה הקודם( .המשכורת החודשית תהיה צמודה למדד מדי חודש )חלף
הצמדה שנתית למדד לפי הסכם ההעסקה הקודם( .בגין תוספת זו יהיה זכאי מר גורביץ
להפרשות סוציאליות וכן להשלמת פיצויים כפי שנקבע בהסכם ההעסקה הקודם .מר
גרשון גורביץ לא יהיה זכאי עוד למענק שנתי מובטח בגובה שלוש ) (3משכורות
חודשיות כפי שנקבע בהסכם ההעסקה הקודם .חלף העמדת רכב חברה עבורו על פי
הסכם ההעסקה הקודם ,יהיה מר גורביץ זכאי לקבלת החזר הוצאות רכב בסך של 5,500
ש"ח לחודש )צמוד למדד מדי שנה( .יתר תנאי הסכם ההעסקה החדש יישארו ללא
שינוי ובהתאם להסכם ההעסקה הקודם ,כמפורט לעיל.
לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מימים  26בדצמבר 2012 ,ו2 -
בפברואר ) 2013אסמכתאות 2012-01-321390 :ו ,2013-01-027594 -בהתאמה(
לבעל השליטה מר מ .גורביץ ,עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של קרובו מר ג.
גורביץ שהינו צד לעסקה.
 8.1.3ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ,בימים  21ו 24 -בנובמבר  ,2011בהתאמה( לחדש את הסכם
ההעסקה של החברה עם מר ערן גריפל ,קרובו של מר מנחם גורביץ ,בעל השליטה
בחברה ,כמנכ"ל מנורה נדל"ן )חברה בת של החברה( ,לתקופה של  3שנים מיום 15
בנובמבר  .2011עיקר תנאי ההעסקה ,אשר אושרו כאמור הינם :שכר חודשי בסך של כ-
 72אלפי ש"ח לחודש )צמוד למדד( 9בתוספת משכורת  ;13הודעה מוקדמת של  180יום;
11
הפרשות סוציאליות ,קרן השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל ;10החזר הוצאות שונות
ובכלל זה  -רכב ,12הוצאות אש"ל ,טלפון נייד ושני קווים נייחים וכן ימי חופשה )24
ימים בשנה( ,מחלה ) 30ימים בשנה( ,והבראה ) 14ימים בשנה( .כמו כן ,מר גריפל יהא
זכאי למענק שנתי ,בסכום השווה ל 5%-מהרווח השנתי 13לפני מס של מנורה נדל"ן -
בניכוי הפסד משנה קודמת אחרונה ) ,(LCFובלבד שהרווח האמור הינו בשיעור
המבטא תשואה של  10%לפחות על ההון העצמי )ללא הלוואות בעלים( ,וזאת עד
לתקרה של  4משכורות חודשיות )להלן" :המענק השנתי"( .המענק השנתי האמור לעיל
חל לראשונה בשנת  .142012לבעל השליטה ,מר מנחם גורביץ ,עניין אישי בעסקה בשל
עניינו האישי של קרובו מר גריפל שהינו צד לעסקה .עלות השכר של מר גריפל בשנת
 2012הינה  1,273אלפי ש"ח .לפרטים נוספים אודות חידוש תנאי ההעסקה של מר
גריפל ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29בדצמבר ) 2011אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.4ביום  24בנובמבר  2005וביום  22בינואר  2007אישרה האסיפה הכללית של החברה
)לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ואישור הדירקטוריון( מתן כתב פטור והתחייבות
לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובכללם מר גורביץ וקרוביו וכן מתן כתב
פטור ושיפוי כאמור במנורה מבטחים ביטוח ובמנורה מבטחים פיננסים ,חברות בנות
של החברה ,בהם הם מכהנים כנושאי משרה .כתב הפטור שהעניקה החברה הינו
בהתאם למגבלות הקבועות לעניין זה בחוק החברות ואילו ההתחייבות לשיפוי מוגבלת
לסך של  25מיליוני דולר לנושא משרה ול 30 -מיליוני דולר לכלל מקבלי השיפוי באירוע
בודד ובכל מקרה ,לא יעלה השיפוי על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח
הכספי שלה ערב מתן השיפוי .לפרטים נוספים בדבר תנאי כתבי הפטור וההתחייבות
 9העומד כיום על סך של  73אלפי ש"ח.
 10מר גריפל יהיה רשאי להודיע לחברה ,בכתב ,כי סכומי ההפרשות לדמי גמולים ולקרן ההשתלמות העולים על התקרה
הפטורה ממס לפי הוראות פקודת מס הכנסה ,לפי העניין ,ישולמו לו למשכורתו )ללא ניכוי מצידו( במקום שיופקדו בביטוח
המנהלים או בקרן ההשתלמות.
 11ספרות מקצועית ,עיתון יומי ובדיקת בריאות תקופתית.
 12החברה תישא בהוצאות הפעלת והחזקת הרכב שהינו בבעלות מר גריפל )לרבות גילום המס המתחייב מתשלום הוצאות
אלו על ידי החברה( .החברה לא תישא בהוצאות המימון ו/או הפחת של מר גריפל בגין רכבו.
 13לרבות רווחים עקב פעילויות או חברות שיירכשו בעתיד על ידי מנורה נדל"ן ,ככל שיירכשו.
 14במסגרת אישור האסיפה הכללית האמורה לעיל שונו תנאי המענק לו זכאי מר גריפל ,כאשר ביחס לשנת  2011היה זכאי
מר גריפל למענק שנתי על פי התנאים עובר לתיקון האמור אשר הינם :מענק שנתי בשיעור  5%מרווחי מנורה נדל"ן לפני מס
)בניכוי ההפסד המצטבר משנים קודמות( ולא פחות מ 4-משכורות חודשיות ,בכפוף לכך שמנורה נדל"ן הייתה רווחית באותה
שנה ,על פי הדוח התקופתי שלה.
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לשיפוי הנ"ל ראה דוחות מיידיים שפרסמה החברה ביום  1בנובמבר  2005וביום 12
בדצמבר  ,2006בהתאמה )אסמכתאות 2005-01-061983 :ו ,2007-01-016606 -בהתאמה(.
 8.1.5ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ביום  21בנובמבר  2011ואישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר  2011ו29-
בדצמבר  (2011להעניק כתב התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל
השליטה בחברה ,מר מנחם גורביץ )להלן בסעיף זה" :כתב השיפוי החדש"( .בהתאם
לכתב השיפוי החדש ,סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע
אחד ,יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת
מנורה ,בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה ,לא יעלה על  30מיליון דולר .כמו כן,
סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושא משרה אחד בגין אירוע אחד ,יחד עם
כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי,
בגין אותו אירוע ,לא יעלה על  25מיליון דולר .בכל מקרה ,סכום השיפוי )נטו( לאחר
הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח נושאי
משרה שרכשה החברה ,לפי שיקול דעתה ,אם רכשה ,או בשל סכום השיפוי ששולם על
ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו למר גורביץ ,לא יעלה,
בכל מקרה ,על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ,ערב מתן
השיפוי .כתב השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק
למר מנחם גורביץ והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה
לשיפוי לא יעלה בסכומו על האמור בכתב השיפוי החדש .לבעל השליטה מר מ .גורביץ,
עניין אישי בהחלטה בשל טיבו של כתב השיפוי החדש ולאור העובדה שהוא מעניק לו
הטבה )שיפוי( .לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  29בדצמבר) 2011 ,אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.6ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ביום  21בנובמבר  ,2011אישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר  2011ו29-
בדצמבר  ,2011וכן אישור האורגנים המוסמכים של מנורה מבטחים ביטוח( לאשר
הענקת כתב התחייבות לשיפוי חדש ,על ידי מנורה ביטוח ,חברה בת בבעלות מלאה
של החברה ,לה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ ,קרוביו של בעל השליטה בחברה מר מנחם
גורביץ בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח ,בהתאמה )להלן
בסעיף זה" :כתב השיפוי החדש"( .בהתאם לכתב השיפוי החדש ,ההתחייבות לשיפוי
מוגבלת לסך של  25מיליון דולר לנושא משרה ול 30 -מיליון דולר לכלל מקבלי השיפוי
באירוע בודד ,ובכל מקרה ,במצטבר לאירועים שונים ,לא יעלה השיפוי על  25%מההון
העצמי של מנורה מבטחים ביטוח לפי הדוח הכספי שלה ערב מתן השיפוי .כתב
השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק )ככל
שהוענק( לה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך
התחייבויות מנורה ביטוח לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש.
לבעל השליטה עניין אישי בהתקשרות האמורה בשל טיבם של כתבי השיפוי ולאור
העובדה שהם מעניקים לקרוביו של בעל השליטה .לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי
החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29בדצמבר ) 2011אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.7ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ביום  21בנובמבר  2011ואישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר  2011ו29-
בדצמבר  (2011לאשר הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל ,קרובו של בעל השליטה
בחברה ויו"ר הדירקטוריון ,מר מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כמנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן
בע"מ )להלן" :מנורה נדל"ן"( ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה )להלן בסעיף זה:
"כתב השיפוי החדש"( .על פי כתב השיפוי החדש סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי
מר גריפל בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות
על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי ,בגין אותו אירוע ,לא יעלה על  3מיליון דולר .כמו
כן ,סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל מקבלי השיפוי לאחר
הפחתת תגמולי ביטוח ו/או סכומי שיפוי מצד ג' ששולמו למר גריפל ו/או לכלל מקבלי
השיפוי ו/או עשויים היו להשתלם למר גריפל ו/או לכלל מקבלי השיפוי ,לא יעלה בכל
מקרה ,לאירוע בודד ו/או במצטבר לאירועים שונים ,על  25%מההון העצמי של החברה
לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי .כתב השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע
מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק )ככל שהוענק( למר גריפל והכל בהתאם למותר על
פי דין ואולם סך התחייבויות החברה לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב
השיפוי החדש .לבעל השליטה עניין אישי בהתקשרות האמורה בשל טיבו של כתב
השיפוי החדש ולאור העובדה שהוא מעניק לקרובו של בעל השליטה )ה"ה ערן גריפל,
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חתנו של בעל השליטה( הטבה )שיפוי( .לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  29בדצמבר ) 2011אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.8ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ביום  21בנובמבר  2011ואישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר  2011ו29-
בדצמבר  (2011לאשר הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל ,קרובו של בעל השליטה
בחברה ויו"ר הדירקטוריון ,מר מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים
פיננסים בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה )להלן בסעיף זה" :כתב השיפוי
החדש"( .על פי כתב השיפוי החדש סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה
בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות
על קבוצת מנורה ,בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה ,לא יעלה על  30מיליון דולר.
סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום
שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי ,בגין אותו
אירוע ,לא יעלה על  3מיליון דולר .כמו כן ,סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב
החברה לכלל מקבלי השיפוי לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו/או סכומי שיפוי מצד ג'
ששולמו למר גריפל ו/או לכלל מקבלי השיפוי ו/או עשויים היו להשתלם למר גריפל
ו/או לכלל מקבלי השיפוי ,לא יעלה בכל מקרה ,לאירוע בודד ו/או במצטבר לאירועים
שונים ,על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.
כתב השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק )ככל
שהוענק( למר גריפל והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה
לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש .לבעל השליטה עניין אישי
בהתקשרות האמורה בשל טיבו של כתב השיפוי החדש ולאור העובדה שהוא מעניק
לקרובו של בעל השליטה )ה"ה ערן גריפל ,חתנו של בעל השליטה( הטבה )שיפוי(.
לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29
בדצמבר ) 2011אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.9ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ביום  21בנובמבר  ,2011אישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר  2011ו29-
בדצמבר  ,2011וכן אישור האורגנים המוסמכים של מנורה ביטוח ושל מנורה פנסיה(
לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי על ידי מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן:
"מנורה פנסיה"( למר ערן גריפל ,קרובו של בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון ,מר
מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון מנורה פנסיה )להלן בסעיף זה" :כתב
השיפוי החדש"( .על פי כתב השיפוי החדש ,השיפוי אשר יינתן לכל נושאי המשרה
במנורה פנסיה לא יעלה על  20מיליון דולר ,ובכל מקרה לא יעלה על  25%מההון
העצמי של מנורה פנסיה ערב מתן השיפוי .כתב השיפוי החדש מבטל כל התחייבות
לשיפוי ,קודמת או אחרת ,שניתנה על ידי מנורה פנסיה למר גריפל .לבעל השליטה
עניין אישי בהתקשרות האמורה בשל טיבו של כתב השיפוי החדש ולאור העובדה
שהוא מעניק לקרובו של בעל השליטה )ה"ה ערן גריפל ,חתנו של בעל השליטה( הטבה
)שיפוי( .לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 29בדצמבר ) 2011אסמכתא.(2011-01-381351 :
 8.1.10ביום  10באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  25וביום  28באוגוסט  ,2011בהתאמה( חידוש פוליסת
ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות ,לרבות עבור בעל השליטה
וקרוביו ,לתקופה שבין  1באוגוסט  2011ועד ליום  31ביולי ) 2012להלן" :שנת הבסיס"(
בגבול אחריות של  15מיליוני דולר )להלן" :פוליסת הבסיס"( בתוספת כיסוי משותף
בפוליסת מטריה ראשונה לכלל החטיבות בקבוצה בגבול אחריות של  30מיליוני דולר
בתמורה לפרמיה שנתית בסך כולל של כ 100 -אלף דולר לכלל החטיבות בקבוצה
)להלן" :פוליסת המטריה הראשונה"( ובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה נוספת,
לכלל החטיבות בקבוצה ,בגבול אחריות של  30מיליוני דולר ארה"ב ,בתמורה לפרמיה
שנתית בסך כולל של כ 50 -אלף דולר ,לכלל החטיבות בקבוצה )להלן" :פוליסת
המטרייה השנייה"( .בנוסף ,אושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור מראש להתקשרות
החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל עבור החברה וחברות הבנות שלה לאחר
תום שנת הבסיס ,אשר יחולו לגבי נושאי המשרה והדירקטורים ,כפי שיכהנו בחברה
ובחברות השונות מעת לעת ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה
או קרוביהם .חידוש הפוליסות יעשה מדי שנה ,במשך תקופה של  3שנים ממועד
תחילת שנת הבסיס ובכפוף לכך כי הפרמיה השנתית הכוללת בכל שנה בה תחודשנה
פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית של שנת
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הבסיס ,העומדת על סך של כ 422 -אלפי דולר ,בתוספת שנתית של עד  20%לכל שנה
מהפרמיה הכוללת בשנת הבסיס וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו
עבור כל שנה בה תחודשנה פוליסות הביטוח כי הן תואמות את התנאים לעיל )להלן:
"עסקת המסגרת"( .לבעל השליטה עניין אישי בחידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
עבור בעל השליטה וקרוביו לשנת הבסיס וכן בעסקת המסגרת שכן כיו"ר דירקטוריון
החברה הוא יהיה זכאי לכיסוי הביטוחי .לבעל השליטה בחברה עניין אישי גם בשל
עניינם האישי של קרוביו ,ה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ ,שכנושאי משרה בחברה
וחברות בנות ,יהיו זכאים לכיסוי הביטוחי .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של
החברה מימים  4באוקטובר  2011ו 11 -באוקטובר ) 2011אסמכתאות2011-01-292152 :
ו ,2011-01-299676 -בהתאמה(.
 8.1.11בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום  26ביולי  ,2012אישר דירקטוריון
החברה ,ביום  30ביולי  ,2012חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת
 (31.7.2013-1.8.2012) 2012-2013בחברה ובחברות בנות שלה שאינן חטיבות בפני עצמן
)להלן" :חטיבת מנורה מבטחים החזקות"( ,לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו ה"ה
מנחם גורביץ ,ערן גריפל וגרשון גורביץ ,של שנת הבסיס ,בהתאם לעסקת המסגרת
המפורטת לעיל .בנוסף ,אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון חידוש עסקת המסגרת
כאמור עבור בעל השליטה וקרוביו ,בחטיבות השונות של חברות בנות  -חטיבת מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ ,חטיבת מנורה מבטחים פיננסים בע"מ וחטיבת מנורה מבטחים
פנסיה בע"מ  -בגבולות אחריות כמפורט לגבי חטיבת מנורה החזקות .תנאי הביטוח
לבעל השליטה וקרוביו הינם זהים לתנאי הביטוח של יתר נושאי המשרה בקבוצה.
ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי חידוש הפוליסות כאמור נעשה בתנאי החידוש
של עסקת המסגרת ,כפי שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 10
באוקטובר  .2011לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  31ביולי ) 2012אסמכתא:
.(2012-01-197718
8.2

עסקאות אחרות אשר אינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
 8.2.1במהלך שנת  ,2012נערכו עסקאות ביטוח שונות במנורה ביטוח עבור נושאי משרה
ובכלל זה עבור מר גורביץ וקרוביו .כל העסקאות הנ"ל נעשו במהלך העסקים הרגיל
ובתנאי שוק המקובלים לגבי עובדי הקבוצה והינן גם בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם
לקריטריונים שקבע הדירקטוריון לעניין זה ,וכמפורט בסעיף ") 6.9עסקאות זניחות"(
לדוח הדירקטוריון המצורף לדוחות הכספיים .יצוין ,כי ביום  20ביולי  ,2012בהתאם
להוראות סעיפים 1)117א( לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ובהתאם לתקנון החברה,
אישרה ועדת הביקורת של מנורה ביטוח ,וביום  28בינואר  2013אישרה ועדת הביקורת
של החברה ,כי עסקאות כנ"ל בהיותן עסקאות במהלך העסקים הרגיל ובתנאי "ישירים"
)תנאים הניתנים באופן כללי לעובדי מנורה ביטוח( הינן בגדר סוג של עסקאות שאינן
חריגות ואשר הטיפול בהן יעשה בהתאם לנהלי עסקאות בעלי עניין ,ללא צורך באישור
פרטני.
 8.2.2ביום  30בדצמבר  ,2012אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויים מחדש של
הדירקטורים המכהנים בחברה )וביניהם מר מנחם גורביץ ,בעל השליטה( ,שאינם
דירקטורים חיצוניים ואת חידוש תגמולם ,כפי המצב הקיים .לפרטים ראו דיווחים
מידיים של החברה מימים  6בדצמבר ) 2012אסמכתא (2012-01-303210 :ו 30 -בדצמבר
) 2012אסמכתא .(2012-01-324399 :לפרטים בדבר השכר המשולם למר גורביץ בעבור
כהונתו והגמול המשולם לדירקטורים ,ראו סעיפים  8.1.1ו 6 -לעיל ,בהתאמה.
 8.2.3ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה( לתקן את תקנון
החברה לשם התאמתו להוראות חוק החברות )תיקון מספר  ,(16התשע"א ,2011-בקשר
עם הוראות ממשל תאגידי שונות וכן בקשר עם הרחבת החבויות ו/או ההוצאות בגינן
תהיה החברה רשאית להעניק שיפוי ו/או ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בנוגע
להליכים מנהליים שונים בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך
)תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011 -וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(,
התשע"א .2011-עניינו האישי של בעל השליטה בתיקון התקנון הינו שמכוח תיקון זה
יורחבו החבויות ו/או ההוצאות בגינן תהיה החברה רשאית להעניק לו שיפוי ו/או
ביטוח .לבעל השליטה עניין אישי גם בשל עניינו של קרובו ,ה"ה ערן גריפל שבעקבות
התיקון זכאי הוא לכתב שיפוי חדש מהחברה בשל תפקידו כדירקטור במנורה מבטחים

ה 22 -

פיננסים בע"מ .בהתאם לאמור ,הוענק כתב שיפוי לבעל השליטה ,כמפורט בסעיף 8.1.5
לעיל .לפרטים נוספים אודות תיקון התקנון ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 29
בדצמבר  2011ו 5 -בינואר) 2012 ,אסמכתאות 2011-01-381351 :ו,2012-01-008763 -
בהתאמה(.

 .9מניות וני"ע המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד ,בחברה מוחזקת )תקנה (24
לרשימת בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה ,אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקים במניות
ובניירות הערך האחרים של החברה ,ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  1ביוני 2009
)אסמכתא .(2009-01-129780 :המידע המובא בדוח האמור ,מובא כאן על דרך ההפניה.

 .10הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד )תקנה 24א(
לפרטים בדבר הונה הרשום והמונפק של החברה ,נכון ליום  ,31.12.2012ראה באור  15לדוח הכספי.
לחברה אין ניירות ערך המירים.

 .11מרשם בעלי המניות של התאגיד )תקנה 24ב(
שם בעל המניות הרשום

סוג ומספר זיהוי

מען

סוג מניה

כמות מניות

דוד הירשפלד

דרכון701878806-

יפה נוף  ,2ת"א

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

740

דוד ריינר

ת.ז 50521467 -

רות גבעוני

דרכון 70118880 -

ניצנים 18ד' ,חיפה
34354
המעגל  ,32סביון

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

560

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

290

יהודה בר-לב

ת.ז 64837123 -

ברגסון  ,18ת"א

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

34

שומרון השקעות וביטוח בע"מ

ח.פ510050362 -.

אלנבי  ,115ת"א

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

12

יהודה רוטנברג

---

לא ידוע

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

468

אחרים )לא ידוע(

---

---

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

114

חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל
בע"מ
סה"כ לפי ספר בעלי מניות

ח.פ510098064 .

לילינבלום  ,4ת"א

מ.ר ₪ 1 .ע.נ.

63,269,713
63,271,931

 .12מען רשום )תקנה 25א(
המען הרשום של התאגיד :רחוב אלנבי  ,115תל-אביב.
כתובת דואר אלקטרוניshimoni@menora.co.il :

מספר טלפון03-7107801 :
מספר פקס03-7107633 :

ה 23 -

 .13הדירקטורים של התאגיד )תקנה (26
שם

מנחם גורביץ ,יו"ר דירקטוריון

מספר ת.ז.

7969504

תאריך לידה

2.12.1942

מען

פנקס  ,62תל אביב.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

לא.

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

לא.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
28.3.1985

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם השכלה תיכונית .מכהן כיו"ר הדירקטוריון של
החברה החל מיום  .19.9.2010כיהן כמנכ"ל
הוא משמש דירקטור
החברה משנת  1998עד ליום  19.9.2010וכן כיהן
כיו"ר דירקטוריון בחברות  -מנורה מבטחים
ביטוח בע"מ ,מנורה מבטחים פנסיה בע"מ,
מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ וכדירקטור במנורה
נכסים והשקעות בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

לא.

שם

גדליה דורון

מספר ת.ז.

7751100

תאריך לידה

14.11.1929

מען

אורי  ,4תל אביב.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

לא.

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

.24.10.1989

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם  .MBA-Harvard Business Schoolמכהן
הוא משמש דירקטור
כדירקטור בחברה .כיהן כיו"ר דירקטוריון
החברה 15וכן כדירקטור בחברות הבנות מנורה
מבטחים פנסיה בע"מ ,מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ ,ומנורה מבטחים פיננסים בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן.

שם

בר כוכבא בן-גרא

מספר ת.ז.

1577220

תאריך לידה

4.5.1942

מען

קרן היסוד  ,16ראשון לציון.

נתינות

ישראלית.

 15בין המועדים  1.1.2009עד ליום .19.9.2010

ה 24 -

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת )יו"ר( ,ועדת מאזן )יו"ר( ,ועדת
16
תגמול )יו"ר(

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

דח"צ ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
.10.7.2007

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם תואר ראשון במדעי המדינה בצירוף לימודים בין
הוא משמש דירקטור
חוגים מהאוניברסיטה העברית ,ירושלים וכן
לימודי הכשרה בניהול  -תל"מ  -המגמה לביטוח,
אוניברסיטת תל-אביב .מכהן כדירקטור )דח"צ(
בחברה ,וכן כדח"צ במנורה מבטחים ביטוח
בע"מ ובשומרה חברה לביטוח בע"מ .כיהן
כמנכ"ל חברת הביטוח "הפניקס" וכמנכ"ל ויו"ר
מבטחים אחרים בקבוצת "הפניקס" ,וכן כיהן
כדירקטור בחברת "מהדרין" בע"מ ,עד לחודש
דצמבר .2009
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן.

שם

שלמה מילוא

מספר ת.ז.

07559669

תאריך לידה

29.8.1942

מען

צמרות  ,14הרצליה.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת וועדת תגמול .

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

17

18

או של בעל עניין
26.6.1995

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם  MBAבהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון .מכהן
הוא משמש דירקטור
כדירקטור בחברה וכן כדירקטור בחברת הבת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ .משמש כמנכ"ל
קבוצת  .TailWindבעבר כיהן כמנכ"ל חברת
דלק תשתיות בע"מ ,כמנכ"ל התעשייה הצבאית,
כיו"ר  .I.D.Eטכנולוגיות )הנדסת התפלה( ,כיו"ר
עשות אשקלון בע"מ )ציבורית( וכמנכ"ל חברת
כבלי ציון בע"מ )ציבורית(.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן.

שם

אורלי ירקוני

מספר ת.ז.

53664595

תאריך לידה

18.1.1956

מען

דוב הוז  ,2תל אביב.

נתינות

ישראלית.

 16ה"ה בר כוכבא בן-גרא מונה לוועדת התגמול של החברה ביום  .16.12.2012הוועדה הוקמה בהתאם לתיקון  20לחוק
החברות.
 17ה"ה שלמה מילא סיים כהונתו )פרש( בוועדת הביקורת ביום .26.12.2012
 18ה"ה שלמה מילוא מונה לוועדת התגמול של החברה ביום  .16.12.2012הוועדה הוקמה בהתאם לתיקון  20לחוק החברות.

ה 25 -

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת מאזן.

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

דירקטורית בלתי
חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

תלויה,

בעלת

מומחיות

או של בעל עניין
23.5.2010

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה,
הוא משמש דירקטור
לימודי תואר שני ) (M.Sc.בחקר ביצועים
בביה"ס למתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב,
במתמטיקה
)(B.Sc.
ראשון
תואר
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .מכהנת
כדירקטורית בחברה וכן כדירקטורית בחברת
הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ .מכהנת
כדירקטורית בפנינסולה פיננסים בע"מ ,מעיינות
עדן בע"מ )דח"צ( ,פלסטו שק בע"מ )דח"צ(,
אמות השקעות בע"מ וביוקנסל טרפויטיקס
אינק בע"מ )דח"צ( .כיהנה כמנכ"לית ישיר
איי.די.איי חברה לביטוח )"ביטוח ישיר"( ,לשעבר
משנה למנכ"ל וראש תחום ביטוח כללי ובריאות
בקבוצת מגדל.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן.

שם

חיים אהרון

מספר ת.ז.

069716157

תאריך לידה

16.1.1943

מען

בר יוחאי  ,18ראשון לציון.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת תגמול .

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

דח"צ ,בעל כשירות מקצועית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

19

או של בעל עניין
7.11.2011

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם תואר ראשון במשפטים ) ,(LL.Bהאוניברסיטה
הוא משמש דירקטור
העברית בירושלים .בעל משרד פרטי לעריכת
דין; מכהן כדירקטור )דח"צ( בחברה וכן כדח"צ
במנורה מבטחים ביטוח בע"מ .משמש כנשיא
כבוד המועדון התעשייתי מסחרי תל אביב; יו"ר
כבוד לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית;
יו"ר הנהלת ארגון הגג של לשכות המסחר הדו
לאומיות; קונסול כבוד של קולומביה בישראל;
הנספח האזרחי בשגרירות צ'ילה בישראל; חבר
בחוג ידידי קשת איילון; חבר ועדת פרס אמ"ת.
שימש כדירקטור בתעשייה האווירית וחבר
ועדות דירקטוריון )יו"ר ועדת כספים ,חבר ועדת
כוח אדם ,ועדת אסטרטגיה ,ועדת תשקיף ,ועדת
מו"פ(.
מכהן כדירקטור בלטין קונקשיון בע"מ ,ארגון
הגג של לשכות המסחר הדו לאומיות )קולטל
ישראל בע"מ וקולטל ישראל השקעות בע"מ
שאינן פעילות(.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

 19ה"ה חיים אהרון מונה לוועדת התגמול של החברה ביום  .16.12.2012הוועדה הוקמה בהתאם לתיקון  20לחוק החברות.

ה 26 -

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן.

שם

אלה רובינק

מספר ת.ז.

008089310

תאריך לידה

31.7.1947

מען

הרב פרידמן  53ת"א.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת .

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

דירקטורית בלתי תלויה.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

20

או של בעל עניין
.1.6.2012

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם תואר ראשון במשפטים ) ,(LL.Bאוניברסיטת
הוא משמש דירקטור
תל אביב .לשעבר פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה
במשרד המשפטים .מכהנת כדירקטורית חיצונית
במבטח שמיר החזקות בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

לא

שם

יחזקאל )חזי( צאיג

מספר ת.ז.

056599996

תאריך לידה

28.9.1960

מען

שדרות העם הצרפתי  ,28רמת גן.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת תגמול.

דח"צ  /בלתי תלוי  /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות
מקצועית

דח"צ ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
.31.1.2013

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם רו"ח מוסמך ,תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון
הוא משמש דירקטור
והנגב .מכהן כדירקטור במנורה מבטחים
פנסיה ,כיו"ר הנהלת רשות נחל הירקון
וכן מכהן כדירקטור בלתי תלוי בקבוצת
א .דורי וסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה
לפיתוח יפו העתיקה .בעבר כיהן כמנהל
מרכז השקעות במשרד התעשייה
המסחר והתעסוקה.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן

 20ה"ה אלה רובינק מכהנת בוועדת הביקורת של החברה ,החל מיום .26.12.2012

ה 27 -

 .14נושאי משרה בכירה של התאגיד )תקנה 26א(
שם

ארי קלמן

מספר ת.ז.

50898501

תאריך לידה

21.10.1951

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  ,19.9.2010יו"ר
דירקטוריון חברת הבת מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ ודירקטור בחברות בנות וקשורות.

השכלתו

על תיכונית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,
כיהן כמשנה למנכ"ל החברה מיום  7.1.2008עד
ליום  ,18.9.2010כיהן כמנכ"ל ודירקטור בחברת
הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עד ליום
 .16.10.2010מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברות מנורה
מבטחים נדל"ן בע"מ ומנורה מבטחים פיננסים
בע"מ וכדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

כן.22

תאריך תחילת הכהונה

7.1.2008

שם

שי קומפל

מספר ת.ז.

059696443

תאריך לידה

28.7.1965

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מנהל כספים בחברה ומנהל אגף חשבות וכספים
במנורה מבטחים ביטוח ,וכן דירקטור בחברות בנות
וקשורות.

השכלתו

רו"ח מוסמך .תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
מהאוניברסיטה העברית ,תואר שני בכלכלה
מהאוניברסיטה העברית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף חשבות וכספים
בחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ .משמש
כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה .כיהן כמנהל
כספים בכלל פיננסים בע"מ וכסמנכ"ל בכלל
החזקות עסקי ביטוח בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

1.12.2006

שם

יוני טל

מספר ת.ז.

53343331

תאריך לידה

18.6.1955

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מנהל השקעות ראשי ומנהל אגף השקעות במנורה
מבטחים ביטוח וכן דירקטור בחברות בנות
וקשורות.

השכלתו

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת
בר אילן ,תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות בחברת
הבת ,מנורה מבטחים ביטוח בע"מ .דירקטור
בחברות אחרות בקבוצה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

21

 21מכהן כיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח בע"מ החל מיום .17.10.2010
 22החל ממועד מינויו למנכ"ל.

ה 28 -

תאריך תחילת הכהונה

1.4.2000

שם

שמואל שורץ

מספר ת.ז.

030767032

תאריך לידה

1.1.1950

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

אין.

השכלתו

רו"ח מוסמך .תואר ראשון בכלכלה סוציולוגיה
וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ,תואר שני במנהל
עסקים ) (MBAמאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

שימש כמבקר פנים בחברה ומבקר פנימי ראשי
בחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ובחברות
בנות וקשורות .כיהן כסמנכ"ל וכמבקר פנימי ראשי
במנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכמבקר פנימי
בחברה ובכל בחברות הבנות בקבוצה )למעט
במנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,מנורה מבטחים גמל
בע"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ( .לשעבר חשב
החברה ומנהל הסיכונים שלה ומשנה למנכ"ל
ומנהל אגף חשבות וכספים בחברת הבת מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ ודירקטור בחברות אחרות
בקבוצה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

8.1.2007

שם

מנחם הרפז*

מספר ת.ז.

008396673

תאריך לידה

29.8.1948

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי בחברת הבת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ .כמו כן מכהן
כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה וכיו"ר
דירקטוריון שומרה חברה לביטוח בע"מ וחברות
בנות של חברה זו.

השכלתו

תואר ראשון ) (B.S.Cבהנדסת תעשיה ומנהל
מהטכניון בחיפה ,תואר שני ) (MBAבמנהל עסקים
מאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי
בחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ויו"ר
דירקטוריון בשומרה ביטוח.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

30.3.2009

שם

יהודה בן אסאייג*

מספר ת.ז.

057455081

תאריך לידה

20.3.1962

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה בע"מ .כמו כן מכהן
כיו"ר דירקטוריון בחברות מנורה מבטחים גמל
בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול
קופות גמל בע"מ וכדירקטור בחברות אחרות
בקבוצה.

השכלתו

תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת
תל-אביב ,תואר שני במנהל עסקים )(MBA
תכנית
בוגר
תל-אביב,
מאוניברסיטת
המנהלים ) AMPאוניברסיטת הארוורד(.

 23ה"ה שמואל שורץ סיים כהונתו כמבקר הפנים של החברה ביום  1במאי .2012

ה 29 -

23

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

ראה לעיל .כמו כן ,כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף
ביטוח חיים בחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ מיום  1.5.2009ועד ליום  .31.12.2010יו"ר
דירקטוריון בחברות מנורה מבטחים גמל בע"מ
ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול
קופות גמל בע"מ ודירקטור בחברות אחרות
בקבוצה .דירקטור בדן -חברה לתחבורה ציבורית
בע"מ ,דירקטור ב-י.ב.א פיננסים והשקעות .כמו כן,
לשעבר מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסים בע"מ,
לשעבר יו"ר דירקטוריון בחברות מנורה מבטחים
פיננסים בע"מ ומנורה מבטחים ניהול תיקי
השקעות בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

30.3.2009

שם

שמעון עיר-שי

מספר ת.ז.

055922918

תאריך לידה

24.6.1959

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

יועץ משפטי ומזכיר החברה וחברת הבת מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ.

השכלתו

עו"ד .תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה
העברית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מכהן כיועץ משפטי ומזכיר החברה ,סמנכ"ל בכיר,
בחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה**

1.7.2002

שם

מוטי רוזן*

מספר ת.ז.

054664271

תאריך לידה

26.11.1956

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מנכ"ל חברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.
כמו כן מכהן כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת
תל אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

ראה לעיל .כמו כן ,כיהן כמנכ"ל הראל חברה
לביטוח בע"מ ומשנה למנכ"ל הראל השקעות
בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

17.10.2010

שם

ערן גריפל*

מספר ת.ז.

0058447137

תאריך לידה

20.11.1963

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,
דירקטור במנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,דירקטור
במנורה מבטחים פיננסים בע"מ ומנכ"ל מנורה
מבטחים נדל"ן בע"מ.

השכלתו

24

תואר ראשון במדעי
מאוניברסיטת תל אביב.

ה 30 -

המדינה

ובמשפטים

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ,יו"ר דירקטוריון
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,דירקטור במנורה
מבטחים ביטוח בע"מ ובמנורה מבטחים פיננסים
בע"מ .כמו כן ,כיהן כדירקטור של החברה עד ליום
 15.11.2008וכסגן יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים
פנסיה בע"מ עד ליום .6.11.2010

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

כן ,חתנו של בעל השליטה בחברה.

תאריך תחילת הכהונה

4.1.2011

שם

איליה מאיר

מספר ת.ז.

024664633

תאריך לידה

16.3.1970

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

אין.

השכלתו

רו"ח מוסמך ,תואר ראשון במנהל עסקים
וחשבונאות מהמכללה למנהל ,תואר שני במשפטים
) (LL.Mמאוניברסיטת בר אילן .תואר שני במנהל
עסקים ) (MBAמהמכללה למנהל.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מבקר פנים בחברה ומבקר פנימי ראשי בחברת
הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ובחברות בנות
וקשורות .מבקר פנימי ראשי בחברה ובחברת הבת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכן חברות בנות
וקשורות .שותף במשרד רו"ח רוזבלום הולצמן.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

1.8.2012

שם

אתי הירשמן

מספר ת.ז.

22904288

תאריך לידה

1.2.1967

התפקיד שהיא ממלאת בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

מבקרת פנים בחברה ומבקר פנימית ראשית בחברת
הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ובחברות בנות
וקשורות.

25

26

בכלכלה

השכלתה

רו"ח ,תואר ראשון
מאוניברסיטת בר-אילן.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מבקרת פנים בחברת אקסלנס גמל ופנסיה בע"מ,
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ ואקסלנס ניהול
השקעות בע"מ וקסם תעודות סל בע"מ ,סמנכ"ל
כספים בחברת סיגמא פי.סי.אם .בית השקעות
בע"מ ובחברות הקבוצה ,סמנכ"ל כספים בחברת
פריזמה קופות גמל בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

1.3.2013

שם

רונה לרר

מספר ת.ז.

033727256

תאריך לידה

12.2.1977

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה או
בבעל עניין בו

ממונה על האכיפה הפנימית והציות בחברה.
ממלאת תפקידים נוספים בקבוצה ,כמפורט להלן.

השכלתו

תואר ראשון במשפטים ) ,(LL.Bאוניברסיטת תל
אביב.

 25סיים כהונתו ,לאחר תאריך המאזן ,ביום  ,28.02.2013לאור מינוי מבקרת פנים קבועה ,עובדת החברה.
 26ה"ה אתי הירשמן החלה כהונתה ,לאחר תאריך המאזן ,ביום .1.3.2013

ה 31 -

וחשבונאות

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

ממונה על האכיפה הפנימית והציות בחברה
ובחברה הבת ,מנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכן
קצינת הציות בחברות הבנות מנורה מבטחים גמל
בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים בע"מ
)"אומגה"( .שימשה כבקרית הסיכונים של מנורה
מבטחים פיננסים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

27.8.2012

* נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד.
** מוגדר כנושא משרה בכירה בתאגיד החל מיום .30.3.2009

 .15מורשה חתימה של התאגיד )תקנה 26ב(
לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 .16רואה החשבון של התאגיד )תקנה (27
קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ,עמינדב  3תל-אביב.

 .17שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד )תקנה (28
ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת
והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה( לתקן את תקנון החברה .לפרטים ראו
סעיף  8.2.3לעיל.

 .18המלצות והחלטות הדירקטורים )תקנה (29
)א(

המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה
הכללית בדבר:
.1

)ב(

שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד :ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של
החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר
 ,2011בהתאמה( לתקן את תקנון החברה .לפרטים ראו סעיף  8.2.3לעיל.

החלטות אסיפה כללית מיוחדת:
.1

ביום  31בינואר  ,2013אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים הבאים:
א .מינויו של מר חזי צאיג )רו"ח( ,כדירקטור חיצוני )דח"צ( בחברה ,לתקופה של שלוש
שנים ,שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה.
ב .חידוש הסכם ההעסקה של החברה הבת  -מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עם מר
גרשון גורביץ ,סמנכ"ל לוגיסטיקה ונכסים במנורה מבטחים ביטוח ,ואחיו של בעל
השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון ,מר מנחם גורביץ ,וזאת לתקופה של  3שנים
החל מיום  1בינואר .2013
לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מימים  26בדצמבר 2012 ,ו2 -
בפברואר ) 2013אסמכתאות 2012-01-321390 :ו ,2013-01-027594 -בהתאמה.

.2

ביום  5בינואר  ,2012אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים הבאים:
א.

תיקון תקנון החברה ,כמפורט בסעיף  8.2.3לעיל.

ב.

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי חדשים ,לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו,
או מכהנים או יכהנו בחברה ,בעבר ,בהווה ובעתיד ,למעט למר מנחם גורביץ ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,ולמעט לדירקטורים ונושאי משרה מבעלי
השליטה או קרוביהם של בעלי השליטה )להלן" :כתב השיפוי החדש"( .בהתאם
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לכתב השיפוי החדש ,סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין
אירוע אחד ,יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות
על קבוצת מנורה ,בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה ,לא יעלה על  30מיליון
דולר .כמו כן ,סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושא משרה אחד בגין
אירוע אחד ,יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על
קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי ,בגין אותו אירוע ,לא יעלה על  25מיליון דולר.
בכל מקרה ,סכום השיפוי )נטו( לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין
אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה ,לפי שיקול
דעתה ,אם רכשה ,או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע
מכוח כתבי שיפוי קודמים ,לא יעלה ,בכל מקרה ,על  25%מההון העצמי של
החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ,ערב מתן השיפוי .כתב השיפוי החדש נועד
להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק לנושא משרה )ככל שהוענק(
והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה לשיפוי לא תעלינה
בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש.
ג.

הענקת כתב התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה,
מר מנחם גורביץ ,כמפורט בסעיף  8.1.5לעיל.

ד.

הענקת כתב התחייבות לשיפוי חדש ,על ידי מנורה ביטוח ,חברה בת בבעלות
מלאה של החברה ,לה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ ,קרוביו של בעל השליטה
בחברה ויו"ר הדירקטוריון מר מנחם גורביץ ,בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ"ל
במנורה ביטוח ,כמפורט בסעיף  8.1.6לעיל.

ה.

הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל ,קרוב של בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון ,מר
מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כמנכ"ל מנורה נדל"ן ,כמפורט בסעיף  8.1.7לעיל.

ו.

הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל ,קרוב של בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון ,מר
מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים פיננסים בע"מ ,חברה בת
בבעלות מלאה של החברה ,כמפורט בסעיף  8.1.8לעיל.

ז.

הענקת כתב התחייבות לשיפוי על ידי מנורה פנסיה למר ערן גריפל ,קרוב של
בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון ,מר מנחם גורביץ ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון
מנורה פנסיה ,כמפורט בסעיף  8.1.9לעיל.

ח.

חידוש הסכם ההעסקה של החברה עם מר ערן גריפל ,קרוב של בעל השליטה
ויו"ר הדירקטוריון ,מר מנחם גורביץ ,כמנכ"ל מנורה נדל"ן ,לתקופה של  3שנים
מיום  15בנובמבר  ,2011כמפורט בסעיף  8.1.3לעיל.
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 .19החלטות החברה )תקנה 29א(
פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:
א .לפרטים בדבר כתבי פטור והתחייבות לשיפוי ראה סעיף  8.1.4ודיווחים מיידים מימים 1
בנובמבר  2005ו 12 -בדצמבר) 2006 ,אסמכתאות 2005-01-061983 :ו ,2007-01-016606 -בהתאמה(
וכן סעיפים  8.1.5-8.1.9לעיל ודיווחים מיידים מיום  29בדצמבר) 2011 ,אסמכתא2011-01- :
.(381351
ב .לפרטים בדבר ביטוח הניתן לנושאי משרה ,ראה פירוט במסגרת סעיף  8.1.10ודיווחים מידיים
מימים  4באוקטובר) 2011 ,אסמכתא (2011-01-292152 :ו 11 -באוקטובר ) 2010אסמכתא2011- :
 (01-299676וכן סעיף  8.1.11ודיווח מיידי מיום  31ביולי ) 2012אסמכתא.(2012-01-197718 :

ארי קלמן
מנהל כללי

מנחם גורביץ
יו"ר דירקטוריון

תל אביב 24 ,במרס2013 ,
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שאללון ממשל תאגגידי
זה תשומת לב כי -
במסגרת שאלון ה
אמצעות –√ ותשובה "לא נכון" תסומן
משבצת הרלוונטית בא
שובה "נכון" תסומן במ
מהווה אינדיקציה חיובית ללקיומו של ממשל תאגידי תקין ,ולהיפך .תש
ה
חת מן השאלות
) (1השאלון ערוך במתכונת שבה תשוובה "נכון" לגבי כל אח
חים השוטפים של
טים בלבד; לצורך קבלת מידע נוסף )ולפי העעניין( ,יש לעיין בדיווח
טי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד ,אללא עוסק במספר היבט
בא למצות את כל היבט
באמצעות ;X -למען הסר ספק יובהר כי השאלון אינו א
התאגיד.
תי;
 1.1.2012ועד ליום  .31.122.2012שקדמו למועד פרסום הדוח התקופת
2
הדיווח" משמעה מיום
ח
)" (2שנת
בר במפורש;
הוראת חובה מצוין הדב
שהשאלה מתייחסת לה
) (3לצד כל שאללה מצוינת המסגרת הנורמטיבית .במקרה ש
מן השאלה הרלוונטית.
מסגרת הערות סיום ללשאלון ,תוך הפניה ן
שר עם תשובותיו בשאלון ,יוכל לעשות כן במ
אגיד מבקש להוסיף מיידע העשוי להיות חשווב למשקיע סביר בקש
) (4במקרה שתא

1

עצמאות הדירקטוריון

נכון
.1

בתאגיד שני דירקטורים חיצצוניים או יותר.
ד
שנת הדיווח כיהנו
בכל ת

אם תקופת הזמן בה ללא כיהנו שני דירקטוררים חיצוניים אינה עוללה על  90ימים ,כאמורר
בשאלה זזו ניתן לענות "נכון" א
נו
מן )בימים( בה לא כיהנו
363א).ב() (10לחוק החבברות ,ואולם בכל תשוובה שהיא )נכון/לא נככון( תצוין תקופת הזמן
בסעיף 63
תקופת כהונה שאושרהה בדיעבד ,תוך הפרדהה
הדיווח )ובכלל זה גם ת
בתאגיד שני דירקטורים חיצונניים או יותר בשנת הד
שונים(:
רקטורים החיצונים הש
בין הדירק

לא נכון

טיבית
מסגרת נורמט


הוראת חובבה

דירקטור א' :בר-כוכבא )כוכי( בן-גרא.
ר

החברות
סעיף  239לחוק ה

די
רקטור ב' :חיים אהרון.
ר
דירקטור ג' :יחזקאל צאיג.1
ר
מספר הדדירקטורים
החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה.3 :
ם
.2

סום שאלון זה.5 :
תאגיד נכון למועד פרס
מספפר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בת

_____

_____

נכון למועד פרסום שאלון זה-



שמחזיק בדבוקת שליטה )בסעיף זה  -בעל שליטה(  -שליש מביין
בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי ש
חברי הדירקטורריון ,לפחות ,בלתי תלוויים.
תי תלויים.
חברי הדירקטוריון בלת
בתאגיד שאין בבו בעל שליטה -רוב ח

ביום  31בינואר .2013
חר תאריך המאזן ,ם
חזקאל צאיג מונה לאח
 1ה"ה יח
2



_____

סעיף 1
חוק החברות  -ס
לתוספת הראשונה )הוראות
מלצות(,
ממשל תאגידי מומ
ותקנה )10ב()9א( ו)488-ג()9א(
חות
לתקנות הדוח

עצמאות הדירקטוריון

נכון

לא נכון

טיבית
מסגרת נורמט

i

אגיד קבע בתקנון כי יככהן בו שיעור/ 2מספר מינימאלי של דירקטורים בלתי תלויים .
התא



אם תשובתכם הינה "נכון" יצוין-
הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבבע בתקנון._____ :
ם
עור/מספר
שיע
אגיד עמד בפועל בהוראת התקנון בשנת הדייווח )לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים((:
התא
 כן
 לא
אימה(.
)יש ללסמן  xבמשבצת המתא

.3

.4

ת
בשנת הדיווח נערכה בדיקה עעם הדירקטורים החיצצוניים )והדירקטורים הבלתי תלויים( ונמצצא כי הם קיימו בשנת
את הוראת סעיף )240ב( ו)-ו( לחוק
ם(
של הדירקטורים החיצצוניים )והבלתי תלויים
החברות לעניין היעדר זיקה ש
ת
הדיווח א
המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדררשים לכהונה כדירקטור חיצוני )או בלתי תללוי(.
ם
עות שאלון מובנה.
אם תשוובתכם הינה "נכון"  -יצצוין הגורם שערך את הבדיקה האמורה :מזככירות החברה ,באמצע
ט
שרין או בעקיפין )למעט
הדיווח ,אינם כפופים 3למנהל הכללי ,במיש
כל הדיררקטורים אשר כיהנו בבתאגיד במהלך שנת ה
אם קיימת בתאגיד נצייגות לעובדים(.
דירקטור שהוא נציג עובדים ,א
ר

מור(  -יצוין מספר הדירקטורים שלא עמדדו
נכון" )קרי ,הדירקטור כפפוף למנהל הכללי כאמ
אם תשוובתכם הינה "לא ן
במגבלה האמורה.----- :

ם בלתי תלויים יצוין .1/33
שיעור של שליש דירקטורים
ר
קטורים .כך ,לדוגמה ,בבתאגיד בו נקבע
מסוים מתוך כל הדירק
 2בשאלוון זה "שיעור" -מספר מ
הונה כדירקטור בתאגייד מוחזק ,לא ייחשב כ"כפיפות" לעניין שאללה זו.
 3עצם כה
3





סעיפים )240ב(245 ,241 ,א .ו-
 246לחוק החבברות
סעיף 3
חוק החברות  -ס
לתוספת הראשונה )הוראות
מלצות(
ממשל תאגידי מומ

עצמאות הדירקטוריון

משתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור ,גילווי
תחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המ
טרם הת
4
שלהם בנושא שעל סדר יומה של הישיבה ,לפי העעניין.
ם
או ניגוד עניינים
לגבי קיומו של עניין אישי ו/א

.5

נכון

לא נכון

_____

_____

טיבית
מסגרת נורמט
סעיפים  269 ,255ו 278 -לחוק
החברות

ה
דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו/או נניגוד עניינים ,השתתפפו בדיון ו/או בהצבעה
ם
בנוסף ,ייצוין האם
ק החברות(:
הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף )278ב( לחוק
ן
כאמור )ללמעט דיון ו/או הצבעעה שלרוב
_.
מור שהשתתפו בדיון ו/או בהצבעה_____ :
כן .שיעור הדירקטורים כאמ
שהיו בשנת הדיווח(.
ספר הדיונים/הצבעות ש
סיף שורות נוספות לפי מס
)יש להוסי
לא.

.6

א.

ם לבקשת דירקטור לפפי
חשבון התאגיד ,בהתאם
תי ייעוץ מקצועי על ח
קטוריון להעמיד שירות
בשנת הדדיווח ,לא סירב הדירק
סעיף )266א( לחוק החברות ,כככל שנתבקש לכך.
קטור לבקשה ונימוק
אם תשובתכם הינה "לא נככון" )קרי ,הדירקטורייון סירב כאמור( – יפורטו נימוקי הדירק
קי
תינתן הפנייה לדיווח המיידדי בו ניתן גילוי לאמורר._____ :
ן
שה ,או לחלופין
הדירקטווריון לאי-היענות לבקש


לא רלוונטי )הדירקטורריון לא נתבקש כאמור(.

לענות על שאלה זו.
ת
אגיד רשאי שלא
היישום לראשונה ,תא
 4בשנת ה
4

_____

_____
סעיף )266א( לחוק החברות

עצמאות הדירקטוריון

נכון
.7

ב.

ת
אגיד ,לא נכח בישיבות
משרה בכירה אחר בתא
בעל השליטה )לרבות קרובו ו/או מי מטעמו( ,שאיננו דירקטור או נושא מ
בשנת הדיווח.
ת
הדירקטווריון שהתקיימו
ה
טוריון ו/או נושא משרה
עמו שאינו חבר דירקט
או קרובו ו/או מי מטע
אם תשוובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,בעל שליטה ו/א
ת
האדם הנוסף בישיבות
הבאים לגבי נוכחות ה
בכירה בבתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור( – יצוינו הפרטים ה
הדירקטווריון כאמור:
____.
זהות__ :
_____.
תפקיד_ :
___.
בעל השליטה עצמו(___ :
אם מי שנכח אינו ל
פירוט הזזיקה לבעל השליטה )א
נושא מסוים  :כן  א
לא
א
היה זה לשם הצגת
האם ה
המתאימה(
ה
לסמן  xבמשבצת
ן
)יש

שנת הדיווח._____ :
שיעור נווכחותו בישיבות הדיררקטוריון שהתקיימו בש
 לא רללוונטי )בתאגיד אין בעעל שליטה(.

5

לא נכון

טיבית
מסגרת נורמט


החברות
סעיף  106לחוק ה

טורים
כשירות וכישורי הדירקט
ת

נכון
.8

ם
מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים
את האפשרות לסיים מ
בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה ת
אינה נחשבת מגבלה(.
חיצוניים )לעניין זה – קביעה ברוב רגיל ה
בתאגיד ,שאינם דירקטורים ח
ד
נכון" )קרי ,קיימת מגבלה כאמור( יצוין –
שובתכם הינה "לא ן
אם תש



לא נכון

מסגרת נורמטייבית
סעיפים  85ו 222 -לחוק
החברות ,סעיף 46ב .לחוק
ניירות ערך

____.
פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור__ :
ק

__.
של הדירקטורים____ :
קנון לסיום כהונתם ש
הרוב הדרוש שנקבע בתק

הדירקטורים._____ :
שם סיום כהונתם של ה
מניין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לש

___.
אות אלו בתקנון___ :
הרוב הדרוש לשינוי הורא

.9

ה
אגיד במהלך שנת הדייווח הצהירו עובר למועד זימון האסיפה הככללית שעל סדר יומה
כל הדירקטורים שכיהנו בתא
ם
שורים הדרושים )תוך פירוטם( והיכולת להקדיש את הזמן הראויי לשם ביצוע תפקידם
היה מינוים ,כי יש להם הכיש
סעיפים  226ו 227 -ללחוק החברות ,ולענייןן דירקטור בלתי תלויי
ההגבלות האמורות בס
וכי לא מתקיימות לגביהם ה
חברות.
להגדרה "דירקטור בלתי תלווי" שבסעיף  1לחוק הח
ה
סקאות ) (1ו(2)-
מתקיים בהם גם האמור בפס
ם



ה
הוראת חובה

סעיפים 224א.ו224 -ב .לחוק
החברות

התקיים האמור לגביהם._------ :
ם
נכון"  -יצוינו שמות הדיררקטורים שלא
שובתכם הינה "לא ן
אם תש
.10

התאגיד ובתחום הדדין החל על התאגידד
שים ,בתחום עסקי ה
לתאגיד יש תוכנית הכשרה לדירקטורים חדש
ד
א
קיד שהדירקטור ממלא
מת ,בין השאר ,לתפק
משך להכשרת דירקטורים מכהנים ,המותאמ
והדירקטורים ,וכן תכנית המ
בתאגיד.
ד
שובתכם הינה "נכון" -יצצוין האם התוכנית הוופעלה בשנת הדיווח:
אם תש

6



חוק החברות  -סעיףף ) 4א(
לתוספת הראשונה )הוראות
מלצות(
ממשל תאגידי מומ

טורים
כשירות וכישורי הדירקט
ת

נכון

לא נכון

מסגרת נורמטייבית

ii

 כן
 לא

המתאימה(
מה
מן  xבמשבצת
)יש לסמ

.11

.12

מעת הוראות הממשלל התאגידי החלות עלל
יו"ר הדדירקטוריון )או אדם אחר שמינה הדירקטווריון( אחראי על הטמ
שורים בממשל תאגידי במהלך שנת הדיווח.iii
קטורים בנושאים הקש
התאגיד ,ופעל לעדכון הדירק
ד
אחר לתפקיד האחראי )חלף יו"ר הדירקטורייון( ,נא ציינו את שמו ותפקידו :שמעון עיר-
אם הדיירקטוריון מינה אדם א
שי ,עו"ד ,היועץ המשפטי ומזזכיר החברה.
א.

היות בעלי מומחיות
של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם לה
מספר מזערי נדרש ש
בתאגיד נקבע מ
סית.
חשבונאית ופיננס
ספר המזערי שנקבע.3 :
הינה "נכון"  -יצוין המס
אם תשובתכם ה

ב.

החשבונאית ופיננסית,
בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד ,בנווסף לדירקטור החיצווני בעל המומחיות ה
ספר שאותו קבע הדירקטוריון.
שבונאית ופיננסית במס
דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חש

ג.

מהלך שנת הדיווח:
מספר הדירקטוררים שכיהנו בתאגיד במ
שבונאית ופיננסית.4 :
בעלי כשירות חש

ת
וספים בעלי מומחיות
תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוס
בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם ת
ת
תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת
נסית אינה עולה על  600ימים ,ואולם בכל ת
חשבונאית ופיננס
___.
בה לא כיהנו בתאגיד דיררקטורים כאמור___ :
הזמן )בימים( ה

קצועית.1 :
בעלי כשירות מק

טורים כאמור בשנת הדדיווח ,יינתן הנתון שלל המספר הנמוך ביותרר
במקרה שהיו שיננויים במספר הדירקטו
מקרות השינוי( של דירקטוורים מכל סוג שכיהנו בבשנת הדיווח.
ות
)למעט בתקופת זזמן של  60ימים

7

חוק החברות  -סעיףף ) 4ב(
לתוספת הראשונה )הוראות
מלצות(
ממשל תאגידי מומ



ה
הוראת חובה



סעיף )92א() (12ללחוק
החברות



ה
הוראת חובה

החברות
סעיף )219ד( לחוק ה

_____

_____

סעיפים )92א())2199 ,(12ד(,
)240א (1לחוק החבברות,
תקנה )10ב())(9א( ו)488-ג()(9
לתקנות הדוחוות

טורים
כשירות וכישורי הדירקט
ת

.13

א.

סעיף )239ד( לחוק החבברות לענין גיוון הרכבב
קטור חיצוני בשנת הדדיווח ,קוימה הוראת ס
במועד מינוי דירק
שני המינים.
הדירקטוריון מש

נכון

לא נכון

_____

_____

ה
הוראת חובה

טור חיצוני בשנת הדיוווח(
 לא רלווונטי )לא מונה דירקט

ב.

החברות
סעיף )239ד( לחוק ה

הדיווח כלל הרכב הדירקטורריון חברים משני המיניים.
ח
בכל שנת
הינה "לא נכון"  -יצוין פפרק הזמן )בימים( בו ללא התקיים האמור.______ :
אם תשובתכם ה



בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופפת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המיינים אינה עולה על 660
קופת הזמן )בימים( בבה לא כיהנו בתאגידד
בכל תשובה שהיא )נכוון/לא נכון( תצוין תק
ימים ,ואולם כל
משני המינים._____ :
י
דירקטורים
ג.

מסגרת נורמטייבית

מספר הדירקטוררים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:
גברים ,6 :נשים.2 :

8

חוק החברות  -סעעיף 2
לתוספת הראשונה )הוראות
מלצות(
ממשל תאגידי מומ
_____

_____

ישיבות הדירקטוריון ) וככינוס אסיפה כלללית (
ת

רבעון בשנת הדיווח:
התקיימו במהלך כל ב
שיבות הדירקטוריון שה
מספר יש

נכון

לא נכון

_____

_____

.14
רבעון ראשון )שנת :(2012

סעיפים  98 , 97ו2224 -א.
לחוק החברות
3

שני:
רבעון ש
1
שלישי:
רבעון ש
2
רבעון רביעי:
3
שתתפותו בישיבות
קטורים שכיהנו בתאגגיד במהלך שנת הדיווח ,יצוין שיעור הש
לצד כל אחד משמות הדירק
תקיימו במהלך שנת
חבר ,וכמצוין להלן( שהת
לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא ר
ת
הדירקטורריון )בס"ק זה -
הונתו(:
הדיווח )ובהתייחס לתקופת כה
ספר הדירקטורים(.
סיף שורות נוספות לפי מס
)יש להוסי

_____
שם הדיררקטור

מסגרת נורמטיבבית

שיעעור

שיעור

שיעור

הש
שתתפותו
שיבות
ביש
הדיירקטוריון

השתתפפותו

תו
השתתפות

בישיבוות ועדת
ב
יקורת )לגבי
ת
דירקטוור החבר

בישיבות
הועדה ללבחינת
הדוחות

שתתפותו בישיבות
שיעור הש
ועדות דיירקטוריון נוספות
חבר )תוך ציון שם
בהן הוא ח
הועדה(

9

_____

ישיבות הדירקטוריון ) וככינוס אסיפה כלללית (
ת

נכון
בוועדה זו(
ה

מנחם גורביץ ,יו"ר
ם
.1

88.89%
כ% -

כספיים )לגבי
דירקטור החבר
בוועדה זזו(

___
__

__
___

____

___
__

__
___

____

 .2גדליה דורון

כ100% -

מה מילוא
 .3שלמ

88.89%
כ% -

כ88.889% -

 .4בר ככוכבא בן-גרא

88.89%
כ% -

100%

 .5אורללי ירקוני

100%
כ% -

חיים אהרון
 .6ם

100%
כ% -

__
___

100%

____
_

100%

ועדת תגמוול 100% -

ועדת תגמוול 100% -

100%

_____

100%

ת תגמול 100% -
ועדת

10

לא נכון

מסגרת נורמטיבבית

ישיבות הדירקטוריון ) וככינוס אסיפה כלללית (
ת

נכון
אלה רובינק
 .7ה

.15

.16

iv

80%

____
_

__
___

לא נכון

מסגרת נורמטיבבית

_____

תאגיד בידי המנהל הכלללי ונושאי המשרה
הדיווח קיים הדירקטורריון דיון אחד לפחות ללעניין ניהול עסקי הת
בשנת ה
הכפופים לו ,בלא נוכחותם ,ללאחר שניתנה להם הזזדמנות להביע את עמדתם.



השנתית האחרונה(.
תום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה ה
הדיווח כונסה אסיפה שנתית )ולא יאוחר מת
בשנת ה



חוק החברות  -סעייף 5
לתוספת הראשונה )הוראות
ממשל תאגידי מומלצות(

הוראת חובבה
סעיף  60לחוק החבברות

ויושב ראש הדירקטור יון
ב
מנהל הכללי
הפרדדה בין תפקידי המ

נכון
.17

.18

הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.
בכל שנת ה
לא כיהן בתאגיד יו"ר דיררקטוריון אינה עולה עעל  60ימים כאמור
אם תקופת הזמן בה א
בשאלה זו ניתן לענות "נכון" ם
בימים( בה לא כיהן
תצוין תקופת הזמן )בי
שהיא )נכון/לא נכון( ת
363א (2).לחוק החברות( ,ואולם בכל תשובה ש
בסעיף 3
בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור._____ :



אגיד מנהל כללי.
בכל שנת הדיווח כיהן בתא
מים כאמור בסעיף
לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  90ימ
זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה א
בשאלה ו
קופת הזמן )בימים( בהה לא כיהן בתאגיד
363א (6).ללחוק החברות ,ואולם בכל תשובה שהיא )נככון/לא נכון( תצוין תק
מור._____ :
מנכ"ל כאמ



11

לא נכון

מסגרת נורמטיבבית
ה
הוראת חובה
חברות
סעיף )94א( לחוק הח

הוראת חובבה

ויושב ראש הדירקטור יון
ב
מנהל הכללי
הפרדדה בין תפקידי המ

נכון

לא נכון

מסגרת נורמטיבבית
סעיף  119לחוק החבברות

.19

אגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו ,כפל הכהונה אושר בהתאם
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטווריון גם כמנכ"ל התא
סעיף )121ג( לחוק החבברות.
להוראות ס
נא הפנו לדיווח המיידי אודות האסיפה הכללית אשר אישרה את כפל הכהונה ו/או
אם תשובתכם הינה "נכון"  -א
__.
סמכויות כאמור____ :
הפעלת הס

_____

_____

סעיפים  95ו 121 -ללחוק
החברות

קיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(.
 לא רלוונטי )ככל שלא מתק
.20

המנכ"ל איינו קרוב של יו"ר הדיררקטוריון.
הדירקטוריון( –
ן
קרוב של יו"ר
ב
קרי ,המנכ"ל הנו
תכם הינה "לא נכון" )ק
אם תשובת

ה
הוראת חובה



_.
צוין הקרבה המשפחתיית בין הצדדים_____ :
תצ
כהונה אושרה בהתאם לסעיף )121ג( לחוק החברות:
הכה

_____

_____

_____

_____

סעיפים  95ו 121 -ללחוק
החברות

 כן
 לא
תאימה(
יש לסמן  xבמשבצת המת
)ש

טה או קרובו אינו מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד ,ללמעט כדירקטור.v
בעל שליט
.21
בעל שליטה(.
 לא רלוונטי )בתאגיד אין ל

12



סעיף  106לחוק החבברות

ועדת הביקורת

נכון
.22

כל הדדירקטורים החיצוניים היו חברים בועדת הבביקורת במהלך שנת הדיווח.

בועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיווח -
ת

ב.

ג.

_____

או קרובו.
בעל השליטה ו
טה(.
 לא רלוונטי )בבתאגיד אין בעל שליט



הדירקטוריון.
ון
יו"ר



בתאגיד או בידי תאגידד בשליטתו.
המועסק על ידי התאגיד או עעל ידי בעל השליטה ב
סק
דירקטור

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השלליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.
ד.

ה.

סעיף  115לחוק החבברות

הוראת חובה



.23

א.

הוראת חובה



יו"ר וועדת הביקורת הוא דירקטור חיצוני.

.24

לא נכון

שעיקר פרנסתו על בעל השלליטה.
ר
דירקטור
טה(.
 לא רלוונטי )בבתאגיד אין בעל שליט
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מסגרת נורמטיבית

סעיף  115לחוק החבברות
_____

הוראת חובה

סעיף  115לחוק החבברות

ועדת הביקורת

נכון
.25

חבר בוועדת ביקורת ,ובככלל זה בעל שליטה או קרובו ,לא נכח בשנת הדיווח בישיבות
אינו רשאי להיות ר
מי שא
תאם להוראות סעיף )1115ה( לחוק החברות.
ועדת הביקורת ,למעט בהת

לא נכון



מסגרת נורמטיבית
הוראת חובה
סעעיף ) 115ה( לחוק החבברות

.26

תקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי
החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהת
חוקי לדיון ולקבלת ה
מנין ח
בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.
י
הנוכחים היו דירקטורים
ם
הועדה ,כאשר רוב
ה
מה הדרישה כאמור .______ :
שיבות בהן לא התקיימ
תשובתכם הינה "לא נככון"  -יצוין שיעור היש
אם ת

.27

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ,לפי העניין,
של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי
הול העסקי של התאגידד.
הוועדה ,לעניין ליקויים בניה
ה
ובלא נוכחות ל

.28

באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת הועדה
מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה ,היה זה ב
בכל ישיבות ועדדת הביקורת בה נכח מ
או קרובו(.
שפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה ו
)לגבי היועץ המש

.29

קבעה ועדת הביקורת ללגבי אופן הטיפול בתללונות של עובדי התאגגיד בקשר לליקויים
בשנת הדיווח הייו בתוקף הסדרים שק
מור.vi
בניהול עסקיו וללגבי ההגנה שתינתן לעעובדים שהתלוננו כאמ



הוראת חובה
סעיף 116א .לחוק החבברות



הוראת חובה
סעיף  (1)117לחוק החבברות,
ס
חוק החברות  -סעיףף 6
ללתוספת הראשונה )הווראות
ממשל תאגידי מומלצצות(

14

הוראת חובה



חברות
סעיף ) 115ה( לחוק הח
ס



הוראת חובה
סעיף  (6)117לחוק החברות
ס

חות הכספיים
הכספיים ) להלן  -הועדה ( בעבודתה המקדיימה לאישור הדוח
ם
תפקידי הועדה לבחינת הדוחות
י

נכון
מן סביר לפני
שו בשנת הדיווח הובאו בפני הדירקטוריון זמ
המלצותיה של הועדה בנוגע לדווחות הכספיים שהוגש
ה
שהתגלו במהלך הבחיננה.
א הדיון בדיררקטוריון ,ודיווחה לו עעל כל ליקוי או בעיה ש
.

.30

לא נכון
א



ת
מסגרת נורמטיבית
הוראת חובה
הדוחות
תקנה  (3)2לתקנות אישור ה
ספיים ,והנחיית גילוי בבעניין
הכס
הליךך אישור הדוחות הכספפיים.

יצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצוות לקראת ישיבת הדיררקטוריון בה
ב יאושרו הדדוחות התקופתיים או הרבעוניים.1 :vii
.

_____

_____

למועד אישור הדוחות הכספפיים:
ד
מים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצוות לדירקטוריון
מספר הימי
ג.

.31

דוח רבעון ראשון )שנת :(2012
דוח רבעון שני:

______

 2ימים
 5ימים

דוח רבעון שלישי:

 3ימים

תי:
דוח שנת

 3ימים.

קר הפנימי קיבל הודעעות על קיום
מן לכל ישיבות הועדה והדירקטוריון ,והמבק
רואה החשבון המבבקר של התאגיד הוזמ
הישיבות כאמור ,בה נדונו הדוחות הכספפיים של התאגיד המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.

_____
_



ה
הוראת חובה
תקנה
סעיףף  168לחוק החברות ,ת
 (2)2לתקנות אישור הדווחות
הכספיים.

בוועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ,כל התנאים המפורטים להללן:
_____

.32
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_____

ה
הוראת חובה

חות הכספיים
הכספיים ) להלן  -הועדה ( בעבודתה המקדיימה לאישור הדוח
ם
תפקידי הועדה לבחינת הדוחות
י

נכון
מור(.
בועדה ואישור הדוחות כאמ
ה
שה )במועד הדיון
מספר חבבריה לא פחת משלוש



א.

ב.

התקיימו בה כל התנאים הקבוועים בסעיף )115ב( ו)-ג( לחוק החברות )לעננין כהונת חברי ועדת בביקורת(.
ו
עדה הוא דירקטור חיצוני.
יו"ר הוע

כל חבריה דירקטורים ורוב חבבריה דירקטורים בלתי תלויים.





ד.
לכל חברריה היכולת לקרוא וללהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדיררקטורים הבלתי תלוייים הוא בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ת
חברי הוועדה נתנו הצהרה עובבר למינוים.




ו.

ז.

ה  3לתקנות אישור הדדוחות
תקנה
הכספיים.



ג.

ה.

לא נכון
א

קטורים בלתי
החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שררוב הנוכחים היו דירק
החוקי לדיון ולקבלת ה
המניין ה
תלויים וובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

ם כאמור לא
אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו ,יפורט אילו מהתנאים
ד
הנה "לא נכון" לגבי
אם תשובתכם ה
התקיים._____ :
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_____

ת
מסגרת נורמטיבית

_____

חשבון מבקר
רואה ח

נכון
.33

היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין
ף
חה את דעתה כי
הדוחות הכספיים( הניח
ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת ה
הדיווח ,הינם נאותים לשם ביצוע עבודת
שירותי ביקורת בבשנת הדיווח ושכר טררחתו ביחס להיקף שעעות הביקורת בשנת ה
ביקורת ראויה.

.34

בחינת הדוחות הכספיים( את המלצותיה
קורת )ו/או הועדה לב
המבקר ,העבירה ועדת הביק
ר
טרם מינויו של ררואה החשבון
של רואה החשבון המבקר.viii
לאורגן הרלוונטי בתאגיד ,בקשר עם הייקף עבודתו ושכרו ל
שנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(.
 לא רלוונטי )בש



לא נכון

מסגרת נורמטיבית
סעיף  (5)117לחוק החברות
ס

צות ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת
תאגיד פעל על פי המלצ
האם האורגן הרלוונטי בת
אם תשובתכם היינה "נכון"  -יצוין ם
הדוחות
הכספיים(:
ם
 כן



סעיף  (5)117לחוק החברות
ס

האורגן הרלוונטי )תוךך ציון זהותו( הניח
שהתשובה היא "לא" ,נא פרטו בהערות סיוום לשאלון זה כיצד ה
 לא )במקרה ש
היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקקר(.
דעתו בקשר עם ה
)יש לסמן  xבמשבבצת המתאימה(.

.35

לא היתה מגבלה על עבודת רואה החשבון
הדוחות הכספיים( בחנה בשנת הדיווח כי א
ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת ה
המבקר.

17



חוק ניירות ערך ותקננותיו
ם כדין"(
)לעעניין "דוחות מבוקרים

חשבון מבקר
רואה ח

נכון
מצאי הביקורת
רואה החשבון המבקר בממ
ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדדוחות הכספיים( דנה בבשנת הדיווח עם ה
והשלכותיהם.



.37

ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדדוחות הכספיים( הניחה את דעתה ,טרם מיננויו של רואה החשבון המבקר ,בדבר
התאמת כשירותו לביצוע ביקורת בתאגגיד וזאת לאור אופי פעעילות התאגיד ומורכבותו.ix
שנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(.
 לא רלוונטי )בש



.38

משרד רואה החשבון המבקר בתפקידו )כררואה חשבון מבקר
הן השותף המטפל במ
ספר השנים בהם מכה
נא פרטו; את מס
בתאגיד(.2 :

.39

הדיווח בכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמןן.
מבקר השתתף בשנת ה
רואה החשבון המ

.36
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_____



לא נכון

מסגרת נורמטיבית
שור
תקנה  2לתקנות איש
חוק
הדוחות הכספיים ,ח
החברות  -סעיף  6לתווספת
משל
הראשונה )הוראות ממ
תאגידי מומלצות(
חוק ניירות ערך ותקננותיו
ם כדין"(
)לעעניין "דוחות מבוקרים

_____

חוק ניירות ערך ותקננותיו
ם כדין"(
)לעעניין "דוחות מבוקרים
חברות,
סעיף ) 168ב( לחוק הח
ס
שור
תקנה  2לתקנות איש
ם
הדוחות הכספיים

עסקאוות עם בעלי עניין

נכון
.40

.41

ת כאמור יאושרו
נוהל ,שאושר בידי ועדת בביקורת ,שעניינו עסקאות בעלי עניין על מננת להבטיח כי עסקאות
התאגיד אימץ ל
כדין.

לא נכון



מועסק על-ידי התאגיד או ננותן לו שירותי ניהול.
ק
שבשליטתו( אינו
קרובו )לרבות חברה ש
בעל השליטה או ק
הול( יצוין –
מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניה
בעל השליטה או קרובו מ
אם תשובתכם היננה "לא נכון" )קרי ,ל
 מספר המועסקים על-ידי התאגיד מקררב בעל השליטה בו ו/או קרובו )לרבות חבררות שבשליטתם(.3 :עסקה ו/או שירותי הנייהול כאמור אושרו בידדי האורגים הקבועים בדין:
 האם הסכמי הע לא
 כן

מסגרת נורמטיביית
סעיפים ,2555 ,253 ,117
 270-278לחוק החבררות



סעיף  (4)270לחוק החברות
ס

)יש לסמן  xבמשבצצת המתאימה(

.42

תאגיד אין בעל שליטה((._____ .
 לא רלוונטי )בת
אגיד )בתחום אחד או ייותר(.
חום פעילותו של התא
אין עסקים נוספים בתח
התאגיד ,לבעל השליטה א
למיטב ידיעת א
אגיד ובעל השליטה בוו:
חום פעילויות בין התא
האם נקבע הסדר לתיח
אם תשובתכם היננה " לא נכון" – יצוין ה
 כן  לא



)יש לסמן  xבמשבצצת המתאימה(

תאגיד אין בעל שליטה((.
 לא רלוונטי )בת

יו"ר הדירקטוריון:

יו"ר ועעדת הביקורת
והוועדה
לבחינת
הכספיים:
הדוחות ה
מנחם גורביץ

בר-כוכבא )כוכי( בן-גרא
במרס.2013 ,
ס
תאריך החתימה24 :
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ת ,סעיף
סעעיף  254לחוק החברות
 36לחוק ניירות ערך )פרט
חשוב למשקיע הסבביר(

למידע הכלול בתשובות לשאלון לעיל:
ע
הערות סיום ביחס
i

שנת הדיווח כיהנו בדירקטוריון החבברה 4
החברה ,בפועל ,בש
של דירקטורים בללתי תלויים איננה נכללת בתקנון ה
שיעור מינימאלי ש
הגם שהוראה בדבר ש
לעניין שאלה )2ג( :ם
מתוך .8
שאלון זה מכהנים בבתאגיד  5דירקטוריים בלתי תלויים מ
דירקטורים בלתי תלויים )מתוך  7דירקטוורים( .יצוין ,כי נכוון למועד פרסום ש

ii

ת הוראות החקיקה
קטור חדש מתבצעעת באמצעות מתן ערכה הכוללת את
לעניין שאלה  :10הכשררה ראשונית לדירק
ה ,הרגולציה והנהללים הרלבנטיים לפפעילות החברה .יצוין ,כי
המוסדיים בקבוצה
לתחום פעילות הגופים ה
ם
הקבווצה עורכת ,מעת לעת ,השתלמויות מקצועיות שונות הקשורות
ה הכוללים לעתים נושאים הנוגעים לממשל תאגידי ואליהן
מוזמנים גם הדירקטוריים של התאגיד.

iii

בשנת הדיווח.
ת
כאמור בוצע במהלך הרבבעון האחרון
ר
יצוין ,כי המינוי
ן
לענייין שאלה :11

iv

ממועד
מתוך  5ישיבות דירקטווריון שהתקיימו ,מ
ך
שתתפה ב4 -
אלה רובינק מונתה ללדירקטורית בלתי תלויה ,החל מיום  1ביוני  ,2012והש
לענייין שאלה )14ב() :(7יצוין ,כי ה"ה ה
מינויה.

 vלענייין שאלה  :21יצוין ,כי קרובו של ל
בעל השליטה ,מר עררן גריפל ,מכהן כנושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעלל השפעה מהותית על התאגיד ,כהגדדרתו בסעיף )37ד( סיפא
נוספים.
ם
לחוק ניירות ערך ,וכמפפורט בסעיף  17לפפרק פרטים
ק
vi

סדרים מפורטים לעעניין זה .יצוין ,כי החברה אימצה קודד אתי
א מקום לאימוץ הס
חזקות בה מכהנים נושאי משרה בלבד ועל כן לא נמצא
לענייין שאלה  :29החברה הינה חברת הח
הציות להוראות הדדין תוך מתן הגנה ללמתלוננים ו/או חושפי שחיתות.
הכוללל ,בין היתר ,התיייחסות לחשיבות ה

vii

תאגיד
תה של החברה כת
ועל רקע אופי פעילות
ם מספר ימים לפנני מועד הדיון ל
קבלים את טיוטת הדוחות הכספיים
התחשב בכך שחבררי הדירקטוריון מק
לענייין שאלה 30ב :בה
המלצות ועדת המאזן היננו יום עסקים אחדד לפני
ת
סדיים בקבוצה ,קבע הדירקטוריון כי פרק הזמן הסביר להעברת
קר דוחות כספיים של הגופים המוס
קות ,המאחד בעיק
החזק
תבצעת קודם לזמן המינימלי שנקבע כאמור.
מלצות הוועדה מת
שזומנה לאישור הדווחות .יצוין ,כי בפוועל )כמפורט בשאלה 30ג( העברת המ
ישיבבת הדירקטוריון ש
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טוריון,
המלצותיה לדירקט
חות הכספיים של החברה ,העבירה ה
מבקר .יצויין ,כי הוועדה לבחינת הדוח
שינוי בזהות משרד רואה החשבון המ
לענייין שאלה  :34בשננת הדוח לא חל ש
המבקר
ת רואה החשבון ה
חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ולאחר בבחינת היקף עבודת
המוסמך בתאגיד לקביעת שכר טרחת רואה החשבון ,בהתאם לסעיף  (5)117לח
ך
שהיינו האורגן
להיקף הביקורת הנדרש בחברה.
ף
והליימות השכר

ix

את כשירות רואה
החשבון המבקר ,ויידא הדירקטוריון א
שכר טרחת רואה ה
בקר .טרם אישור ש
שינוי בזהות משרד רואה החשבון המב
לענניין שאלה  :37בשנת הדוח לא חל ש
שבון המבקר ,לרבוות אי-תלותו.
החש
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לפי תקנה 9ב)א(
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן" :התאגיד"( ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

ארי קלמן ,מנהל כללי;

.2

שאר חברי ההנהלה:
שי קומפל ,מנהל כספים
יוני טל ,מנהל השקעות ראשי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש
לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת
הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה את רכיבי הבקרה הבאים :בקרות ברמת הארגון ) Entity Level
 ;(Controlsבקרות על תהליך עריכת הדוחות וסגירתם; בקרות כלליות על מערכות המידע ) (ITGCובקרות
על תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי המבוצעים בעיקרם ע"י הגופים המוסדיים בקבוצה
והמרכזים את עיקר פעילותה העסקית ,כמפורט להלן:
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ומנורה מבטחים גמל בע"מ ,חברות בנות של
התאגיד ,הינן גופים מוסדיים ,שחלות עליהם הוראות הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ,בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי.
בהתייחס לבקרה הפנימית בחברות הבנות האמורות ,מיישם התאגיד את הוראות הממונה שלהלן :חוזר
גופים מוסדיים  2009-9-10בנושא "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי" וחוזר גופים
מוסדיים  2010-9-7בנושא "בקרה פנימית על דיווח כספי  -הצהרות ,דוחות וגילויים" ,לרבות התיקונים
לחוזרים האמורים )חוזר גופים מוסדיים  2010-9-6ו.(2012-9-5 -
בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריונים והנהלות התאגידים הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ,בהתייחס לבקרה הפנימית בגופים המוסדיים ליום  31בדצמבר  2012היא אפקטיבית.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31
בדצמבר  2012היא אפקטיבית.
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הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,ארי קלמן ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוח התקופתי של מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן" :התאגיד"( לשנת ) 2012להלן:
"הדוחות"(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של
דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;
) (5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות
המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
)ג( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד
הדוחות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
תל אביב 24 ,במרס2013 ,
________________________
ארי קלמן ,מנהל כללי
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הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,שי קומפל ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע הכספי האחר הכלול בדוחות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ
)להלן" :התאגיד"( לשנת ) 2012להלן" :הדוחות"(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של
דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי
האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;
) (5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי
אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
)ג( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות ,מסקנותיי לגבי
הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

תל אביב 24 ,במרס2013 ,
_____________________
שי קומפל ,מנהל כספים
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הצהרת אקטואר ביטוח חיים
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח חיים
עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים חברה לביטוח ליום 31
דצמבר  2012כפי שמפורט להלן.
אני משמשת אקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח ממרץ  .2009אינני בעלת עניין במבטח
או בן משפחה של בעל עניין במבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1חוות הדעת האקטוארית
לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן
נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על
ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניין הבא:
ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה ,חושבה כחלק היחסי של
מנורה מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים.

 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .בנספח ב' )טופס 12א' ו12ב'( מפורטים סכומי ההפרשות ,באלפי  ,₪הן ברמת הברוטו והן
ברמת השייר.
 .1הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן ,בין אם אושרו ובין
אם לאו ,למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון :סיעודי ,אכ"ע והכנסה למשפחה(
וההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח
טרם קיבל דיווח( –
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and
)Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR

 .2הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד ,לרבות –
א .עתודה לתכנית עם צבירה;

1

ב .הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה
מיועדת למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר ,כגון :הפרשה בגין פרמיה
קבועה ,ברות ביטוח והמשכיות;
 .3חלק העתודה בגין תביעות בתשלום ,לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון :סיעודי,
אכ"ע והכנסה למשפחה.
 .4הפרשה בגין השתתפות ברווחים.
 .5השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה.
 .6אחר  -הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח ,כגון :הפרשה בגין עתודה להשלמה ),(DAC
השלמת העתודה לפוליסות גמלא.
ב .השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות ,באלפי  ,₪הן ברמת הברוטו והן
ברמת השייר.
א .עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון –
סכום ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה
לבין הנחות בסיס ההפרשה.
ב .עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון  -סכום
ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת
הפרמיה הצפויה להיגבות ,ומתיקונים אחרים.
פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהירה ומאשרת כי בענף ביטוח חיים:
 .1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981והתקנות
לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג .כללים אקטוארים מקובלים.
 .2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 .3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי
ובהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 .4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח חיים ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
'
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פרק ד' – הערות והבהרות
 .1הערות
פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור ניהול סיכונים לדוחות הכספיים.
הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ"י הנחיות המפקח על הביטוח ,והרכב הנתונים בהם אינו
בהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בדוחות הכספיים ובביאורים של החברה .
סעיף הפרשה בגין השתתפות ברווחים מתייחסת לפוליסות קולקטיביות .הפרשה זאת נרשמת
במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים.
בעתודה המיוחדת להשלמה בפוליסות קצבה שיעורי הריבית השונים עודכנו לפי שיעורי ריבית
חסרות סיכון שפורסמו ,נכון לסוף שנת .2012
כבכל שנה ,אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות )כולל תביעות בתשלום ו(IBNR-
מול ההתפתחות בפועל ועדכנו את גורמי הכפלה.
 .2שינויים והתאמות מהותיים
החברה מחשבת את העתודה לפוליסות עם קצבה ובודקת את נאותות העתודות ברמת ברוטו
ושייר לפי ריבית חסרת סיכון והנחות ביטולים והוצאות שמתעדכנות מפעם לפעם .בנוסף לנ"ל
עדכנו את שיעורי התמותה הצפויים בהתאם לחוזר  2013-1-2ושיעורי לקיחת קצבאות בהתאם
לניסיון החברה וחוזר  .2013-1-2השינוי בהנחת ההוצאות השפיע גם על העתודה להוצאות
עקיפות ,ועדכון תקופתי של ניסיון התחלואה השפיע על עתודת אובדן כושר עבודה .השינויים
בריביות חסרות סיכון ,ביטולים והוצאות גרמו לחסר בבדיקת נאותות העתודה ברמת הברוטו
בלבד בענף הסיעודי.
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רגינה חייקין

תאריך

שם האקטואר

3

חתימה

טופס 12א' תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -ברוטו
ליום:

שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי (₪

1
2
2א1
2א2
2א3
2א4
2ב
3
4
5

תביעות תלויות
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות מרכיב פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
חסכון )לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים 1991-2003
לפי מועד הנפקת
פוליסות שהונפקו לאחר שנת 2004
הפוליסה:
סה"כ )2א 1עד 2א(3
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

6
אחר
7
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
8א
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין עסקים
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב3
קיימים
שינויים אחרים
8ב4

31/12/2012
1200

1100

2100

2200

חסכון טהור או מרכיב
חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
החיסכון בפוליסות
סה"כ
מסורתי(
)עדיף ,מסלול(
מבטיח
מבטיח
משתתף
תשואה
משתתף
תשואה
2ב
2א
1ב
1א
163,654
9,965
2,336
4,590
7,013
12,152,175 1,775,159
1,380,389 2,304,107 19,088,312
54,744 1,597,093
50 2,038,753 3,709,830
7,540,122
0
1,324,978
0 8,936,727
4,283,562
776
0
0 4,486,392
11,878,428 1,597,868
1,325,029 2,038,753 17,132,950
508,675
0
0
0
0
94,748
80,720
46,906
244,002 1,008,076
11,019
0
0
0
0

3100

4000

3200

סיכון מוות טהור או
מרכיב סיכון מוות
בפוליסה

אכ"ע

פרט
3א
55,282
29,590
1,671
2,485
15,530
19,686
9,903
0
0

קבוצתי
3ב
3,966
6,172
0
0
0
0
4,784
0
1,388

0
816,834
17,018
63,627
186,523
267,169
52,511
487,524
9,631

4

5100

6000

5200

סיעודי
כיסויים
פרט
קבוצתי אחרים (1
6
5ב
5א
80,502
0
0
248
2,303 621,334
1
0
500
0
0
5,514
1
0
0
3
0
6,014
246
1,341 439,890
0
961
53,215
0
0
0

122,215
0
305,377
0

0
0
21,353
0

0
0
8,455
0

0
0
96,571
0

0
0
178,999
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

122,215
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
225,164
0
0
0

0
33,304
0
0
0

0
4,088
0
0
0

0
32,488
0
0
0

0
42,049
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
-13,649
0
0
0

0
126,883
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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תפקיד :1

אקטוארית ממונה

תאריך :

שם האקטואר : 1

רגינה חייקין

חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -בשייר
ליום:

שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי (₪

1
2
2א1
2א2
2א3
2א4
2ב
3
4
5

תביעות תלויות
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות מרכיב פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
חסכון )לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים 1991-2003
לפי מועד הנפקת
פוליסות שהונפקו לאחר שנת 2004
הפוליסה:
סה"כ )2א 1עד 2א(3
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

6
אחר
7
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
8א
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין עסקים
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב 3קיימים
שינויים אחרים
8ב4

31/12/2012

חסכון טהור או מרכיב
חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
החיסכון בפוליסות
סה"כ
מסורתי(
)עדיף ,מסלול(
מבטיח
מבטיח
משתתף
תשואה
משתתף
תשואה
2ב
2א
1ב
1א
135,441
9,965
2,336
3,906
6,045
12,151,642 1,775,047
1,380,296 2,303,964 18,683,306
54,740 1,596,981
50 2,038,609 3,708,973
7,539,593
0
1,324,885
0 8,927,379
4,283,562
776
0
0 4,482,542
11,877,895 1,597,756
1,324,935 2,038,609 17,118,894
348,945
0
0
0
0
899,071
94,748
80,720
46,906
244,002
11,019
0
0
0
0

סיכון מוות טהור או
מרכיב סיכון מוות
בפוליסה
פרט
3א
45,223
29,590
1,671
2,485
15,530
19,686
9,903
0
0

אכ"ע

סיעודי
פרט
5א

קבוצתי
3ב
3,848
6,172
0
0
0
0
4,784
0
1,388

0
727,117
16,638
58,122
182,674
257,434
47,039
413,013
9,631

0
306,927
282
2,293
0
2,575
285,632
18,721
0

4

כיסויים
קבוצתי אחרים (1
6
5ב
64,120
0
248
2,303
1
0
0
0
1
0
3
0
246
1,341
0
961
0
0

0
0
305,377
0

0
0
21,353
0

0
0
8,455
0

0
0
96,571
0

0
0
178,999
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
97,808
0
0
0

0
31,928
0
0
0

0
3,919
0
0
0

0
31,146
0
0
0

0
40,312
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
-14,778
0
0
0

0
5,280
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן
בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ ליום  31דצמבר  2012כפי שמפורט להלן.
הריני שכיר של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומשמש כאקטואר הראשי משנת  .2001למיטב
ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח ,ולא
עם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי
המבטח .בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות
לצורכי הדוחות הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את
הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.
בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות
המפורטות בסעיף  2להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע
בדבר הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות
התשלום של מבטחי המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות
של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 (1ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( ,נעשתה תוך התבססות על
חישוב שנעשה ע"י ה"פול".
 (2ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה
על ידי ,לפי ניסיון של חלקנו בעסקים אלה.
 (3אין הפחתה בגין העדר מתאם בין הענפים השונים בהפרשה.

 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .הסכומים באלפי ש"ח

 (1הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן
א( ענפים סטטיסטיים

ליום  31דצמבר 2012
שייר
ברוטו

אובדן רכוש למעט יהלומים
מקיף דירות
בנקים למשכנתאות
בתי עסק
רכב רכוש
ביטוח הנדסי
רכב חובה
אחריות מעבידים
צד שלישי
אחריות מקצועית למעט אחריות נושאי משרה ודירקטורים
אחריות המוצר
כלי שייט ומטענים בהובלה

8,646
28,307
1,939
9,088
136,125
74,816

1,628
12,809
1,299
6,274
90,811
16,199

1,260,248
227,045
128,074
67,514
33,730
44,275

1,153,572
189,861
109,260
50,733
26,294
1,035

סה"כ ענפים סטטיסטיים

2,019,807

1,659,775

184,666

60,454

2,204,473

1,720,229

 (2הוצאות עקיפות )(2

84,186

84,186

 (3הפרשה לפרמיה בחסר:
רכב חובה
רכב רכוש
מקיף דירות
סה"כ הפרשה לפרמיה בחסר

0
24,301
0
24,301

0
21,973
0
21,973

2,312,960

1,826,388

ב( ענפים שאינם סטטיסטיים )(1

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

סה"כ כללי

) (1ענפים שאינם סטטיסטיים :יהלומים ,אחריות נושאי משרה ודירקטורים ,כלי טייס ,סיכונים מיוחדים,
הוצאות משפטיות ודמי מחלה.
) (2למעט יהלומים ,כלי שייט וכלי טייס; התביעות בענפים הללו לא מסולקות בחברה.

פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בכל הענפים:
 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג .כללים אקטוארים מקובלים.
 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי
ובהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א(1.א( ,בגין הענפים הסטטיסטיים )אובדן רכוש
למעט יהלומים ,מקיף דירות ,בנקים למשכנתאות ,בתי עסק ,רכב רכוש ,ביטוח הנדסי,
רכב חובה ,אחריות מעבידים ,אחריות צד שלישי ,אחריות מקצועית למעט אחריות
נושאי משרה ודירקטורים ,אחריות המוצר ,כלי שיט ומטענים בהובלה( מהוות לפי מיטב
ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות,
המוגדרות לעיל ,בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 5ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א(1.ב( ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטיים והלא
סטטיסטיים במקובץ ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 6ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף .2א ,2.מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור כל שנות
החיתום ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 7ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א ,3.מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר )ככל שקיימת פרמיה בחסר(
בענפים שפורטו ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
פרק ד' – הערות והבהרות
 .1אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים
מותנים .יתר על כן ,אומדנים בגין עתודות עבור תביעות תלויות והוצאות יישובן נגזרים,
בדרך כלל ,מניתוח נתונים היסטוריים ,בעוד אירועים או סביבות עתידיים שונים לעיתים
קרובות מהעבר .גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום
העתודה הנקוב הינו סביר ,הרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות עשוי
להיות שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב .לאחרונה פרסמה אגודת האקטוארים
תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות ,כולל עקרונות וכללי מקצוע בנוגע להערכת
התביעות התלויות ,לרבות התייחסות להיוון ,תיעוד ,גילוי והצהרת האקטואר לגבי עתודות
אלו .ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלו.
 .2בענפים לא סטטיסטיים יהלומים ,כלי טייס ,וסיכונים מיוחדים ההפרשות בגין
חושבו על ידי.

הIBNR-

 .3מאחר שכל הפוליסות בענפים אחריות מקצועית ,אחריות נושאי משרה ודירקטורים ואחריות
המוצר הינן על בסיס  ,CLAIMS MADEלא הופרשה  IBNRבגינן.
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אקטואר ראשי
תפקיד

אברהם לוונגליק

_________

שם האקטואר

חתימה

הצהרת אקטואר ביטוח בריאות
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח בריאות עבור
הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים חברה לביטוח ליום  31בדצמבר  2012כפי
שמפורט להלן.
הנני שכיר של חברת מנורה מבטחים ומשמש כאקטואר הראשי משנת  .2001למיטב ידיעתי אין לי קשרים
עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח ,ולא עם חברה הקשורה למבטח או
גורם אחר המספק שירותים למבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן
נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על
ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 (1הפרשות בגין עסקים נכנסים מישיר איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ ,אשר הוערכו על ידי
אקטואר חברה זו .לעניין זה" ,עסקים נכנסים" כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח
)דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה.1984 -
 (2ביטוחים משותפים בהם אין החברה מובילה  -אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה
מבטחת מובילה בענפים שהוערכו.

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית באלפי ₪
פוליסות פרט
ברוטו

תת הענף:

שייר

פוליסות קבוצתיות
שייר
ברוטו

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

332
23,499
528
24,359

142
8,827
396
9,365

0
276
0
276

0
276
0
276

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

33,806
84
6,335
384
40,609

12,871
84
741
186
13,882

6,055
3,055
כלול בפרט
כלול בפרט
9,110

5,787
3,055
כלול בפרט
כלול בפרט
8,842

א .2.ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

17
297
50
364

17
297
50
364

0
3
0
3

0
3
0
3

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

1,077
2
181
12
1,272

1,077
2
181
12
1,272

241
101
כלול בפרט
כלול בפרט
342

241
101
כלול בפרט
כלול בפרט
342

א .3.ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח )(Contract Reserve
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

35,885
19,530
3,055
58,470

35,886
19,530
3,055
58,470

0
46
0
46

0
46
0
46

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

123,169
0
0
0
123,169

41,086
0
210
0
41,296

1,778
2,861
כלול בפרט
כלול בפרט
4,639

1,778
2,861
כלול בפרט
כלול בפרט
4,639

א .4.ההפרשה בגין השתתפות ברווחים .
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
מחלות קשות
סה"כ

0
0

0
0

204
204

204
204

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
8
כלול בפרט
כלול בפרט
8

0
0
8
כלול בפרט
כלול בפרט
8

פירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומי ההפרשות:
פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי הבריאות הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
.1

.2
.3
.4

הוצאות רפואיות .
מחלות קשות .
שיניים .
תאונות אישיות.
נסיעות לחו"ל.

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכלים המפורטים
להלן ,והכל כתוקפם ביום הדו"ח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981 -והתקנות לפיו;
ב .הוראות המפקח על הביטוח;
ג .כללים אקטואריים מקובלים.
לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות
המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתת ענפי הבריאות שפורטו לעיל ,כתוקפם
ביום הדוח הכספי.

פרק ד' – הערות והבהרות
 .1הערות
 .1אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים
מותנים .גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה
הנקוב הינו סביר ,הרי הסכום הממשי שיידרש למלא את ההתחייבויות עלול להיות שונה
באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב.
 .2בענף עובדים זרים קיים הסדר קפטיציה ולכן אין הערכה אקטוארית.
 .3בענף נסיעות לחו"ל נעשתה הפרשה אקטוארית ל IBNR-בלבד.
 .4לא ניתן היה להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל,
ולפיכך הנתונים נכללו בעמודת פוליסות הפרט.
 .5למרות שהחברה מדווחת על מגזר בריאות בנפרד ,דו"ח זה מתייחס לענפי הביטוח בהתאם
להנחיות הפיקוח בחוזר הערכה אקטוארית בביטוח בריאות ,מספר .2005-10
 .6עודכנה העתודה לפרמיה בחסר בענף הוצאות רפואיות המדווח בביטוח כללי .עיקרי השינויים
נבעו מעדכון שיעורי הביטולים ,הנחות התחלואה והוצאות התחזוקה ,קיזוז ריידרים הפסדיים
על ידי רווחי הכיסוי היסודי ,ועדכון אומדן השלכות מצב שמבטחי המשנה יבקשו להעלות
תעריפים בגין פוליסות הפסדיות .השינויים גרמו לעלייה של  20.6מל"ש ברמת הברוטו ושל 5.8
מל"ש ברמת השייר.
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דוח תקופתי לשנת 2012

פרק ה'  -הצהרות אקטואר

הצהרות אקטוארים
הצהרת אקטואר  -ענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה)
הצהרת אקטואר  -ענף רכב חובה
הצהרת אקטואר  -ביטוח בריאות

ה1-

דוח תקופתי לשנת 2012

פרק ה'  -הצהרות אקטואר

הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה)
מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.
הצהרה זו אינה כוללת את ענף רכב חובה ,עבורו קיימת הצהרה נפרדת.

פרק א' – (הצהרת אקטואר) זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן" :שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה) עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן" :ההפרשות") ליום
 ,31.12.2012כפי שמפורט להלן:
הנני עובד שומרה .בחודש יולי  2007מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי (למעט ענף ביטוח חובה).
למיטב ידיעתי ,אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה .אין לי קשר עסקי עם בעל עניין
בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה ,לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם
חברה הקשורה לשומרה.

פרק ב' – (הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

ב.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף 2
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד.

לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה בשומרה מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה .בחנתי על סמך
המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

ה.

בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 )1ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי ("הפול") או בגין עסקים נכנסים – לא רלוונטי.
 )2ההפרשה שחושבה עבור כל הביטוחים המשותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל (היו כאלה
עד שנת חיתום  2001בלבד) ,חושבה על ידי המבטחים המובילים והועברה לידיי.
 )3לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים.
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פרק ה'  -הצהרות אקטואר

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
ליום  31דצמבר 2012
ברוטו (אלפי )₪

שייר (אלפי )₪

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן
(כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח)
א) .ענפים סטטיסטיים:
ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי)
ביטוח מקיף לדירות
ביטוח מפני אחריות מעבידים
ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח מקיף לבתי עסק
סה"כ ענפים סטטיסטיים
ב) .ענפים שאינם סטטיסטיים

()1

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

59,511
4,585
15,183
19,543
6,372
105,194

59,350
1,829
13,690
13,406
3,391
91,666

1,122

160

106,316

91,826

()2

א .2.הוצאות עקיפות
סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטים

1,539

א .3.הפרשה לפרמיה בחסר:
ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי)
ביטוח מקיף לדירות

לא נדרש להצהיר
לא נדרש להצהיר

1,539

0
0

סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
107,855

המחושבות לפי הערכה אקטוארית

93,365

( )1ענפים שאינם סטטיסטיים :ביטוח הנדסי ,ביטוח קבלנים ,ביטוח יהלומים ,הגנה משפטית.
( )2ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום.
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פרק ה'  -הצהרות אקטואר

פרק ג' – (הצהרת אקטואר) חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים (כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח) ,התשמ"ה -
:)1985


ביטוח רכב מנועי  -רכוש (עצמי וצד שלישי)  -סעיף (1א)(.)9



ביטוח מקיף לדירות  -סעיף (1א)(.)12



ביטוח מפני אחריות מעבידים  -סעיף (1א)(.)7



ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי  -סעיף (1א)(.)14



ביטוח מקיף לבתי עסק  -סעיף (1א)(.)12

 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים להלן,
והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א.

הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;

ב.

הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;

ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,
להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א)1.א) בגין הענפים הסטטיסטים :ביטוח רכב מנועי  -רכוש ,ביטוח
מקיף לדירות ,ביטוח מפני אחריות מעבידים ,ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח מקיף לבתי
עסק  -מהוות ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות
התלויות ,המוגדרות לעיל ,בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 5סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף .2א)1.ב) מהווה ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ ,כתוקפם
ביום הדוח הכספי.
 . 6ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף .2א )2.מהווה ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו בכל שנות החיתום,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 7ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א )3.מהוות ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה ,הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר (ככל שקיימת פרמיה בחסר) בענפים שפורטו,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.

ה4-

דוח תקופתי לשנת 2012

פרק ה'  -הצהרות אקטואר

הצהרת האקטואר  -ענף רכב חובה
מצ"ב הצהרת אקטואר בענף רכב חובה בלבד הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.

פרק א' – (הצהרת אקטואר) זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן" :שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן ,בענף ביטוח רכב חובה עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן" :ההפרשות") ליום  ,31.12.2012כפי
שמפורט להלן.
הריני עובד של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומשמש כאקטואר ראשי בחברה זו החל מינואר .2001
החל מאוגוסט  2010מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה בענף רכב חובה בשומרה.
למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם אף אחד מהמבטחים הנ"ל ולא עם בן משפחה של בעל עניין
אצל המבטחים הנ"ל ,ולא עם חברה הקשורה למבטחים הנ"ל או גורם אחר המספק שירותים למבטחים הנ"ל.

פרק ב' – (הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית
.1

נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
.1

.2
.3
.4
.5

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח .בקשותיי
לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים .בחנתי
את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס
הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף 2
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה.
בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
א .ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי (להלן " -הפול") ,נעשתה תוך התבססות על חישוב
שנעשה ע"י אקטואר ה"פול".
ב .אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה.
ג .לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים.
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דוח תקופתי לשנת 2012
 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית

ליום  31דצמבר 2012
ברוטו (אלפי )₪

שייר (אלפי )₪

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות
הנובעות מהן (כולל הפרשה לתביעות שעליהן
המבטח טרם קיבל דיווח)
ענפים סטטיסטיים:
רכב חובה

738,509

662,467

סה"כ ענפים סטטיסטיים

738,509

662,467

ענפים שאינם סטטיסטיים
738,509

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים
א .2.הוצאות עקיפות
רכב חובה
א .3.הפרשה לפרמיה בחסר:
רכב חובה

20,054

662,467

20,054
0

סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
758,563

המחושבות לפי הערכה אקטוארית
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פרק ה'  -הצהרות אקטואר

הצהרת אקטואר  -ביטוח בריאות
מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.

פרק א' ( -הצהרת אקטואר) זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן" :שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בביטוח בריאות עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן" :ההפרשות") ליום  ,31.12.2012כפי שמפורט
להלן.
הנני עובד שומרה .בחודש מרץ  2005מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי (למעט ענף ביטוח חובה).
למיטב ידיעתי ,אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה .אין לי קשר עסקי עם בעל עניין
בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה ,לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם
חברה הקשורה לשומרה.

פרק ב' ( -הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

ב.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד.

לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה.
בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

ה.

בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
)1

הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים – אין לחברה עסקים נכנסים.

)2

הפרשה שחושבה עבור תת ענף תאונות אישיות ,תת ענף בו לחברה פוליסות משותפות
שמקורן בביטוחים קבוצתיים (שנערכו עד שנת  2000בלבד) ,הוערכה על ידי המבטחים
המובילים והועברה לידיי.

ה9-

דוח תקופתי לשנת 2012

פרק ה'  -הצהרות אקטואר

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
ליום  31דצמבר 2012
אלפי ש"ח
ברוטו

שייר

א .1.הפרשה לתביעות תלויות (תביעות שאירעו אך טרם
שולמו במלואן ,בין אם אושרו ובין אם לאו) וההוצאות
הישירות הנובעות מהן (כולל הפרשה לתביעות שעליהן
המבטח טרם קיבל דיווח)
א) .תת ענף הבריאות תאונות אישיות:
ביטוחי פרט
ביטוח קבוצתי
סה"כ תת ענף הבריאות תאונות אישיות
א .2.הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב התביעות
ביטוחי פרט
ביטוח קבוצתי

2,219
78

366
78

2,297

444

()1

()2

א 3.הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח
הפרשה בגין פרמיה בחסר
סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
המחושבות לפי הערכה אקטוארית

40
0

לא נדרש להצהיר

0

2,337

484

( )1ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום.
( )2ללא הפרשה להוצאות עקיפות מכיוון וניהול התביעות אינו מתבצע בחברה.
א .4.לא בוצעה הפרשה בגין השתתפות ברווחים  -הנ"ל לא נמצא בתנאי הפוליסות.

ה10-

40
0

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
הקצאת עלות הרכישה בגין החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ
ליום ה 4 -במרץ 2012

BDO Consulting Group
בית אמות ביטוח
דרך מנחם בגין 46-48
תל אביב-יפו 66184
טלפון03-6374391 :
פקס03-6382511:
Website: www.bdo.co.il

שלום רב,
עבודתנו התבססה על נתונים ,מסמכים ומצגים כמפורט להלן:
נתבקשנו על ידי חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן" :מנורה מבטחים" או "הרוכשת"( לבצע
הקצאת מחיר רכישה ) (PPAלחברה לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ )להלן" :החברה" או

.1

דוחות כספיים מבוקרים של הנרכשת הערוכים בהתאם לתקני חשבונאות Israeli GAAP

.2

דוח כספי ליום העסקה.

.3

פירוט מספרי ואיכותי אודות תיק האשראי של הנרכשת.

.4

תחזית תזרימי מזומנים בגין הלוואות ואשראי שוטף

.5

תחזיות עתידיות של החברה באשר לאשראי נדחה.

.6

הסברים ,מסמכים ומצגים שונים.

"הנרכשת"( ליום  4במרץ ) 2012להלן" :יום ההערכה"( .כפי שנמסר לנו על-ידכם ,הקצאה זו היא פועל
יוצא של הסכם רכישת החברה.
לפיכך ,בהתאם לדרישות הדיווחיות החלות על מנורה מבטחים )לרבות תקני ה ,(IFRS-נדרשת מנורה
מבטחים לבצע הקצאת מחיר רכישה בגין רכישת הנכסים וההתחייבויות של החברה.
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ב

עוד נציין ,כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר עם תוצאות חוות דעת זו.

במסגרת עבודתנו ביצענו את הפעולות הבאות:
 .1קראנו את המסמכים ,הנתונים והמצגים שנמסרו לנו על-ידי החברה.

בנוסף ,מוסכם בין זיו האפט ייעוץ וניהול ומזמין העבודה כי פרט למקרה בו ייקבע ע"י בית משפט כי זיו

 .2ניהלנו שיחות עם הנהלת חברת מנורה מבטחים ועם הנהלת החברה וחברת Barinboim

האפט ייעוץ וניהול פעלה בזדון ,לא תישא זיו האפט ייעוץ וניהול בכל אחריות כלפי מזמין העבודה ,מכל

.Group Investments

מקור שהוא ועל פי כל עילה שהיא ,לרבות בנזיקין ,בכל הקשור לביצוע שירותים על פי הצעה זו ,ולא

 .3ערכנו חישובים שונים כמפורט בהמשך עבודה זו.

תהיה למזמין העבודה או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כלפי זיו האפט ייעוץ וניהול ,לרבות בדרך
של הודעת צד שלישי ,בכל הקשור לשירותים הניתנים בהתקשרות ובשירותים המוענקים על ידי זיו

כל הסכומים בעבודה זו הם באלפי ש"ח ,אלא אם צוין אחרת.

האפט ייעוץ וניהול למזמין העבודה.

לצורך ביצוע החישובים בעבודה זו השתמשנו בגיליון אלקטרוני ,לפיכך יתכנו הפרשי עיגול.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אחריותה של זיו האפט ייעוץ וניהול לפצות את מזמין העבודה במקרה של
בעבודה זו קיימת הסתמכות על נתונים פיננסיים ונתונים אחרים שנמסרו ע"י החברה ,אין לנו סיבה

נזקים שייגרמו לו כתוצאה ישירה מפעולת זיו האפט ייעוץ וניהול ,במידה שייקבע ע"י בית המשפט

להניח שהנתונים הפיננסיים ונתונים אחרים עליהם התבססנו אינם מדויקים ,שלמים או הוגנים ומשום

בהתאם לאמור לעיל ,לא תעלה על התמורה ששולמה לזיו האפט ייעוץ וניהול ע"י מזמין העבודה עם

כך לא אימתנו אותם באופן בלתי תלוי .אם יתברר שהנתונים והמצגים אינם מדויקים ,שלמים או הוגנים

התקשרות זו.

תשתנה הערכת השווי בהתאם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החתומים מטה מקבלים על עצמם שלא לנקוט הליכים משפטיים בקשר עם
התקשרות זו ,כנגד מי מהשותפים ,המנהלים או העובדים בזיו האפט ייעוץ וניהול ,באופן אישי .
מקובל ומוסכם עליכם שכל צעדים משפטיים הקשורים בעבודתנו חייבים להתבצע לא יאוחר משנתיים
מהיום שבו באו לידיעתכם ,או שסביר שבאו לידיעתכם ,עובדות שנותנות עילה לחובתה לכאורה של זיו
האפט ייעוץ וניהול ,ובכל מקרה לא ינקטו צעדים משפטיים לאחר שלוש שנים מהיום שבו לכאורה הופר
הסכם או התקיים אקט של זדון או ברשלנות.
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ג

במהלך עבודתנו נקבל מידע ,הסברים ומצגים ממזמין העבודה ומנציגיה .האחריות למידע ,למצגים

להלן תמצית הממצאים של הקצאת מחיר הרכישה בהתאם לשווי הוגן של הנכסים נטו שנרכשו

ולהסברים הנ"ל הינה על ספקי מידע זה .מסגרת עבודתנו אינה כוללת בדיקה ו/או אימות של הנתונים

)באלפי ש"ח(:

שנקבל כאמור .לאור זאת ,עבודתנו לא תחשב ולא תהווה אישור לנכונותם ,שלמותם או דיוקם של
הנתונים המועברים אלינו .בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד ,נזק עלות או הוצאה אשר יגרמו

עלות הרכישה
תמורת הרכישה
בניכוי פקדון
תמורת רכישה ,נטו

בכל אופן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד
מזמין העבודה ו/או מי מטעמם ,או כל התבססות אחרת על מידע כאמור ,בכפוף לאמור לעיל.

אלפי ₪
323,537
)(47,645
275,892

אם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים
המפורטים במכתב זה ,מתחייב מזמין העבודה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שנוציא או שנידרש שלם

נכסים מזוהים נטו

עבור ייעוץ וייצוג משפטי ,חוות דעת מומחים ,התגוננות מפני הליכים משפטיים ,משא ומתן וכיו"ב בקשר

מזומן
פיקדונות בבנקים
נכסים אחרים
פקדונות הציבור
זכאים ויתרות זכות
תיק אשראי
תיק אשראי שוטף
פקדון צובר ריבית שהתקבל
זכות למענק גבייה ראשון 10%
זכות למענק גבייה שני 15%
נכס מס בגין הפסדים להעברה
סה"כ נכסים מזוהים נטו
הפרש להקצאה נוספת

לכל תביעה ,דרישה או הליכים אחרים בשל השירותים על פי מכתב זה )להלן" :הוצאות התגוננות"( תוך
 30יום ,למעט אם ייקבע ע"י בית משפט כי זיו האפט ייעוץ וניהול פעלה בזדון.
בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באם נחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע
השירותים המפורטים במכתב זה ,בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר ,מתחייב מזמין העבודה לשפותנו
בגין כל סכום כאמור שישולם על ידינו ,מייד תוך  30יום ,למעט אם ייקבע ע"י בית משפט כי זיו האפט
ייעוץ וניהול פעלה בזדון .במקרה בו יתברר בדיעבד על פי פס"ד חלוט כי לא הייתה עילה חוקית נגדנו,
תחול חובת השיפוי האמורה לעיל החל מהדולר הראשון.

230,000
11,556
166
)(2,327
)(394
53,648
)(47,645
1,146
2,487
70,893
319,529
)(43,637

על פי הקצאת מחיר הרכישה שערכנו ,מצאנו כי קיים הפרש בסך של כ 43.64 -מיליוני ש"ח בין תמורת
הרכישה לשוויים הכלכלי של הנכסים המזוהים נטו שנרכשו .בין היתר ,ניתן לייחס הפרש זה להפסדים
המועברים שנרכשו בעסקה ואשר משקפים לרוכשת נכס מס בשווי של כ 70.9 -מיליוני ש"ח ,זאת בעוד
שהנרכשת לא יצרה נכס מס בגינם מאחר והיא לא צפתה שתוכל לנצלם ,וכמו-כן ,ליתרונה של הרוכשת
בהפעלת מערך גביה יעיל מזה של החברה הנרכשת.
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בהתאם לתקן החשבונאי  IFRS3Rכאשר עסקת הרכישה לא עולה לכדי צירוף עסקים ,הרוכש צריך
להקצאות את עלות הרכישה בהתאם ליחס שוויהם ההוגן של הנכסים נטו ,זאת מאחר והרוכש לא יכול
להכיר במוניטין ובהתאם לפרשנות המקובלת )ראה נספח א( גם לא ברווח הזדמנותי.
להלן ההקצאה החשבונאית של עודף השווי של הנכסים על התמורה בהתאם לשוויהם ההוגן של הנכסים
שנרכשו:

אלפי ₪
תיק אשראי שוטף
פקדון צובר ריבית שהתקבל
זכות למענק גבייה ראשון 10%
זכות למענק גבייה שני 15%
נכס מס בגין הפסדים להעברה
סה"כ

הפרש
שווי הוגן להקצאה
)(29,071
53,648
25,818
)(47,645
)(621
1,146
)(1,347
2,487
)(38,416
70,893
)(43,637
80,528

סכום לאחר
הקצאה
24,577
)(21,827
525
1,139
32,477
36,891

מאחר ו IAS12-הדן במיסים על הכנסה אוסר על יישות לרשום נכס מס בגין הפסדים להעברה בהתאם
לערכו ההוגן )כלומר הטבת המס המהוונת כתוצאה מחסכון בנטל המס( אלא בהתאם לערכו כפי שנקבע
באותו התקן ,נדרשת מנורה לבצע התאמה לערכו של נכס המס בסך של  53.6מיליון ש"ח המהווה
הפרש שיוכר כרווח .להלן תחשיב ההתאמה של נכס המס:

פירוט

אלפי ש "ח

נכס מס בשווי הוגן )לאחר הקצאה( 32,477
נכס מס בהתאם לרישום החשבונאי 86,038
53,561
הפרש שיוכר כרווח
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ה

פרטי החברה המעריכה ומבצע העבודה

פרטי החברה המעריכה ומבצע העבודה

זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ הוקמה על ידי שותפי פירמת  BDOזיו האפט רואי חשבון .זיו האפט ייעוץ

בין הפעילויות בהן עסקתי נכללים:

וניהול בע"מ היא חלק מרשת  BDOהעולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים

• ביצוע אומדנים כלכליים והערכות שווי;

לחברות הפועלות בתחומים שונים .לחברה ניסיון עשיר בתחומים הבאים :הערכות שווי ,בדיקות נאותות
) - Due Diligenceכלכליות וחשבונאיות( ,הערכות שווי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ,ביצוע אנליזות

• עבודות תמחור וניתוח סוגיות כלכליות עבור גופים ממשלתיים ופרטיים;

כלכליות ,ניתוחים שוטפים של חברות ישראליות ציבוריות בתחום ההיי-טק והתקשורת ,תוכניות עסקיות,

• ליווי הנפקת מניות ויעוץ בתהליכי מיזוג.

הכנת מצגות למשקיעים פוטנציאלים ,ניהול וניתוח פיננסי של פרויקטים בתחום ה BOT -ו ,PFI -כינוס
נכסים ,פירוק ומינוי כמנהל מיוחד ,טיפול בחברות במצוקה ,גיבוש תוכניות הבראה ,ניהול עסקים וחברות,
ליווי מיזוגים ופיצולים תכנון עסקאות ועוד.

מבצע העבודה :פיני שמואלי ניסן.
להלן פרטי השכלתי האקדמית:
• תואר ראשון בכלכלה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב;

בברכה,

• תואר שני בכלכלה ,בית הספר לכלכלה על שם איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב.

פיני שמואלי ניסן ,שותף בכיר

תפקידים בהם החזקתי:

_____________

• שותף בכיר ,מנהל תחום מימון חברות בחברת  BDOזיו האפט ,ייעוץ וניהול בע"מ;
• ניהול מחלקת המחקר והייעוץ של פורסייט;

זיו האפט – ייעוץ וניהול בע"מ

• ניהול מחלקת הייעוץ של .Ernst & Young
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תוכן עניינים
עסקת הרכישה

1

החברה הנרכשת ופעילותה

4

מתודולוגיה

7

דוחות כספיים ותיאור תיק האשראי של הנרכשת

10

הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו

15

הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו על-פני עלות הרכישה של הנכסים נטו

20
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פרק 1

עסקת הרכישה

פרק : 1עסקת הרכישה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
1

עסקת הרכישה
תיאור עסקת הרכישה –
•

תיאור עסקת הרכישה –

ביום ה 29-במרץ  2011התקשרו החברות :בי.ג'י אלפא בע"מ ,ניבה פיננסיים בע"מ ,ובי.ג'י.איי

•

במהלך תקופת הגבייה ]תקופה בת חמש שנים החל ממועד הסגירה –  30בספטמבר  [2011ייפרעו

השקעות ) (1961בע"מ )להלן" :המוכרת"( עם חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן:

וישוחררו סכומים לטובת המוכרת מתוך כספי הפקדון כנגד סכומי גביה שיתקבלו בפועל בנרכשת

"מנורה מבטחים" או "הרוכשת"( למכירת אחזקותיהן ) (100%בחברה לפיתוח התעשייה

בגין תיק האשראי שלה.

בישראל בע"מ )להלן ":הנרכשת" או ה"חברה"( .כך שלאחר ביצוע עסקת המכר של המניות
•

הנרכשות תהיה מנורה מבטחים הבעלים והמחזיקה הבלעדית של מלוא ) (100%הון המניות

מכוח הסכם בין הצדדים להסכם ,המוכרת תמשיך לפעול למימוש חלק מנכסי האשראי של הנרכשת
ותנהל את הליכי הגבייה של תיק האשראי עד ליום  31בדצמבר  .2012שירותי ניהול הגבייה יעשו

המונפק והנפרע של החברה .

באופן בלעדי ועל אחריותה של המוכרת אשר תהא זכאית לקבל מתוך תקבולי הגביה הוצאות גביה
•

•

ביום ה 4-במרץ ) 2012להלן" :יום ההערכה"( הודיעה חברת בי.ג'י.איי כי הצדדים להסכם השלימו

שיהיו לה עקב תשלומים לצדדים שלישים בלבד .עוד הוסכם ,כי הרוכשת תהא רשאית לסיים את

את העסקה באותו יום וזאת לאחר שביום  28בפברואר  2012הושלם אחרון התנאים המתלים

שירותי ניהול הגבייה לפני תום תקופת ניהול הגביה ביחס לכל תיק האשראי של הנרכשת או חלקו

בהסכם הרכישה.

בכפוף למתן הודעה בכתב למוכרת.

המוכרת רכשה מהנרכשת ביום ה 28-פברואר  2012מספר נכסים תמורת סך של  65מיליון ש"ח

•

הרוכשת תהא זכאית לקבל מהמוכרת מענק מיוחד של  10%מסכומי הגבייה שיגבו בפועל ויהוו את

ומנורה מבטחים רכשה מהמוכרת את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה .בין הנכסים

שכבת הגבייה השנייה של תיק האשראי ]המוגדרת כסכומי הגבייה שישולמו לנרכשת בפועל ואשר

שנרכשו נכללו אשראים ,הפסדים להעברה וזכויות אחרות.

יעלו במצטבר על סכום שכבת הגביה הראשונה של תיק האשראי ועד לסכום נוסף של 47.645
מיליון ש"ח[ .סכומי מענק הגבייה של הרוכשת יקוזזו מתשלומי פירעון הפיקדון שישולמו על-ידי

•

בהתאם להודעה המיידית התמורה ששולמה על-ידי מנורה מבטחים כנגד מניות החברה הינה

הרוכשת למוכרים .בהתאם להסכם ,הרוכשת תהא זכאית למענק הגבייה לרבות במקרים שסכומי

בסך של כ 323-מיליון ש"ח כאשר מתוך סכום זה סך של כ 238-מיליון ש"ח שולם כנגד סכום

הגבייה שייגבו ויהוו את שכבת הגבייה השנייה של תיק האשראי יגבו בפועל על-ידי המוכרת

המזומן שהיה בקופת החברה במועד השלמת העסקה בניכוי סכום כל התחייבויותיה של הנרכשת

]במהלך תקופת ניהול הגביה וכן לאחר תקופת הגבייה המוסכמת אם וכלל שיתרת תיק האשראי

לאותו מועד וכנגד סכום של  85מיליון ש"ח בגין תיק האשראי של החברה ומגן המס בגין

תימכר ותועבר למוכרת[.

ההפסדים הצבורים .נציין כי נכון ל 31-בדצמבר  2011סך תיק האשראי לציבור בחברה עמד על
כ 116-מיליון ש"ח לעומת  151מיליוני ש"ח בשנת  2010ו 375-מיליוני ש"ח בשנת  .2009כמו-כן,

•

תיק האשראי לציבור ליום ההערכה מופיע בספרי החברה בסכום של  53.65מיליון ש"ח.

הרוכשת תהיה זכאית לקבל  15%מהמוכרת מסכומי הגבייה שיגבו בפועל בגין תיק האשראי של
הנרכשת ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבת הגבייה הראשונה ]הפחתת סכום של  47.645מיליון
ש"ח מיתרת תיק האשראי של הנרכשת נכון למועד הסגירה[ ושכבת הגבייה השנייה של תיק

•

כפי שהוסכם ,מנורה מבטחים תהא זכאית להשבת סכומים ששולמו מתוך התמורה אם וככל

האשראי .תיק האשראי של הנרכשת הינו כל האשראים בניכוי הפרשות לחובות אבודים ומסופקים

שבחלוף תקופה בת  5שנים )תקופת הגבייה( ,החל ממועד ההשלמה ) 4במרץ  (2012החברה

של החברה.

לא תגבה את מלוא היתרה המאזנית של תיק האשראי בחברה כפי שהוא במועד ההשלמה וזאת
עד סך מצטבר של  47.6מיליון ש"ח )הנושא ריבית והצמדה כקבוע בהסכם המכירה( .להבטחת
הסכום ,המוכרת הפקידה אצל הרוכשת פקדון בסך של  47.6מיליון ש"ח )הנושא גם הוא ריבית
והצמדה(.
פרק : 1עסקת הרכישה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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עסקת הרכישה
תיאור עסקת הרכישה –
•

להלן חישוב שכבת הגבייה הראשונה בהתאם למאזן הנרכשת ליום ההשלמה*:

אלפי ₪
חישוב שכבת הגבייה הראשונה
תיק האשראי של הבנק ליום ההשלמה 53,648
)(47,645
הפחתה
6,003
שכבת הגבייה הראשונה
•

כאמור שכבת הגבייה הראשונה מהווה את החשיפה המקסימאלית של מנורה מבטחים באשר
לתיק האשראי של הנרכשת.

•

להלן חישוב שכבת הגבייה השנייה ומענק הגבייה הראשון המקסימאלי של הרוכשת*:

חישוב שכבת הגבייה השנייה
נקודת התחלה
מקסימום שכבת הגבייה השנייה
שיעור המענק המיוחד
מענק הגבייה  Iהמקסימלי של הרוכשת

אלפי ₪
6,003
47,645
10%
4,765

•

תקרת מענק הגבייה הראשון המקסימאלי של מנורה מבטחים הינו  4,765אלפי ש"ח.

•

להלן חישוב שכבת הגבייה השלישית ומענק הגבייה השני המקסימאלי של הרוכשת*:

חישוב שכבת הגבייה השלישית
תיק האשראי הכולל לפני הפרשות
שכבת הגבייה הראשונה והשנייה
מקסימום שכבת הגבייה השלישית
שיעור המענק המיוחד
מקסימום מענק הגבייה של הרוכשת
•

אלפי ₪
128,914
)(53,648
75,266
15%
11,290

תקרת מענק הגבייה השני המקסימאלי של מנורה מבטחים הינה  11.3מיליוני ש"ח.

*הסכומים ללא ריבית והצמדה

פרק : 31.12.20111
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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פרק 2

החברה הנרכשת ופעילותה

פרק : 31.12.20111
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
4

החברה הנרכשת ופעילותה
רקע

רקע

הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ )להלן" :הבנק"( היתה חברה פרטית המוגבלת בערבות אשר התאגדה

בעקבות אישור תכנית ההסדר ע"י ביהמ"ש פרעה המדינה לבנק ב 31.12.08-סך של  857.5מיליוני

בשנת  1957כחברה בעירבון מוגבל ,בשיתוף שלושת הבנקים הגדולים וגורמים ציבוריים-כלכליים

ש"ח מתוך הפקדונות הצמיתים של הבנק באוצר .באותו מועד פרע הבנק מתוך הסכום האמור את

במטרה לקדם את ההשקעות בתעשייה במדינת ישראל.

יתרת קו האשראי לבנק ישראל בסך של  304.5מיליוני ש"ח.

בשנת  1989ניתן לבנק רישיון בנק מסחרי ומאז הוא הרחיב את פעילותו בהדרגה ,כך שבסוף שנות ה-

במסגרת זאת ,פרסמה ביום  6.4.09רשות החברות הממשלתיות הודעה בעיתונות מטעם ממשלת

 90הוא סיפק ללקוחותיו חלק גדול מספקטרום השירותים של בנקאות מסחרית .בשנת  2001היה

ישראל ,לפיה המעוניינים ברכישת מלוא ההון המונפק של הבנק רשאים לפנות לרשות .המועד שנקבע

הבנק לפיתוח התעשייה הבנק השביעי בגודלו במערכת הבנקאות הישראלית.

בהודעה להגשת הפניות ע"י המתעניינים הוא . 21.5.09

בשנת  ,2002נקלע הבנק לקשיי נזילות חמורים וביום  ,27.2.03לאחר שלא עלה בידי הבנק למכור את

ביום  22בדצמבר  2009השלימה חברת בי.ג'י.אי באמצעות בי.ג'י.אי אלפא בע"מ )חברה נכדה של

תיק הנכסים וההתחייבויות שלו כמקשה אחת ותוך זמן קצר ,החליט דירקטוריון הבנק לאמץ את

החברה( את רכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של הבנק בתמורה לסך של  573.1מיליון ש"ח.

עקרונותיה של תכנית ה RUN-OFF-שבמרכזה עמד תהליך מימוש מבוקר של נכסי האשראי של
הן בתקופתה של תוכנית ה Run-Off-שהסתיימה ביום  31ביולי  2008והן לאחריה ,למעט במקרים

הבנק ,תוך צמצום כוח אדם ופעילויות.

חריגים ובודדים ,נמנע הבנק מהעמדת אשראים חדשים אך המשיך במימוש תיק האשראי של הבנק
ביום  10.10.05אישרה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )הקבינט החברתי הכלכלי( את הארכת

וזאת בין על-ידי מכירה של תיק האשראי של הבנק או חלקים ממנו ובין על-ידי המשך גבייה של

תכנית ה -RUN-OFFשל הבנק עד ל.31.7.08-

האשראים הקיימים.

במכתב מיום  29.1.06נמסרה לבנק הודעת נגיד בנק ישראל ,לפיה בין השאר ,רישיון הבנק של הבנק

נכון למועד השלמת העסקה עיקר פעילותה של הנרכשת מתמצה במימוש תיק האשראי של הבנק

יבוטל החל מיום  .1.8.08ביום  1.8.08פקע "רישיון הבנק" של הבנק וזאת בהתאם לאמור במכתב

הקיים תוך צמצום העלויות התפעוליות של הבנק .בהתאם לדוחות הכספיים של חברת בי.ג'י.אי במהלך

הנ"ל של נגיד בנק ישראל מיום  ,29.1.06והבנק חדל מלהיות תאגיד בנקאי .הבנק רשאי עם זאת

שנת  2011מומש כ 18%-מתיק האשראי של הבנק ביחס ליום  31בדצמבר  2010וממועד רכישת

להמשיך ולעשות שימוש במילה "בנק" כחלק משמו לתקופה של שלוש שנים מאז פקיעת הרישיון.

הבנק מומש כ 65%-מתיק האשראי של הבנק.

ביום  24בנובמבר  2008אישר ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו תכנית פשרה והסדר ,לפי סעיף  350לחוק

בשולי הדברים נציין כי לאחר חלוף  3שנים ממועד פקיעת רישיון הבנק ,שונה במהלך הרבעון השלישי

החברות התשנ"ט 1999-בין הבנק לבעלי מניותיו ,אשר במרכזה עמד מתווה למכירת מרבית מניות

של  ,2011שמו של הבנק ל-בל"ת – החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ.

הבנק ופדיון יתרתן )"תכנית הסדר"( .בהתאם למתווה הנכלל בתכנית ההסדר ,הוחלט כי על רשות
החברות הממשלתיות לפעול ,בעקבות אישור תכנית ההסדר ,לאיתור רוכש למניות הבנק אשר יקבע
באמצעות הליך המכירה שינוהל ע"י רשות החברות הממשלתיות.

פרק : 1החברה הנרכשת ופעילותה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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החברה הנרכשת ופעילותה
רקע
נכון ל 31-בדצמבר  2011סך תיק האשראי לציבור בנרכשת עמד על כ 116-מיליון ש"ח לעומת 151
מיליוני ש"ח בשנת  2010ו 375-מיליוני ש"ח בשנת  2009ואילו ליום ההערכה תיק האשראי הינו
 53.65מיליון ש"ח.
להלן מאמצי הגבייה המרכזיים שבוצעו על-ידי הנרכשת והמוכרת בשנים :2010-2011
•

ביום  15בפברואר  2010התקשרה החברה בהסכם עם לווה לפירעון בסך של כ 79-מיליון
ש"ח )הלוואה היוותה כ 23%-מתיק האשראי של החברה לאותו מועד( אשר נפרע בפועל
בסוף חודש פברואר .2010

•

ביום ה 30-ביוני  2010התקשרה החברה בהסכם עם צד ג' לפיו המחתה הנרכשת לצד ג'
הלוואות אשר הועמדו על-ידו ללווה מסוים וזאת בתמורה השווה לסך היתרה הבלתי מסולקת
של ההלוואות הנמחות ליום השלמת העסקה .יתרת ההלוואות הנמחות ליום החתימה על
ההסכם הייתה כ 81-מיליון ש"ח .העסקה הושלמה ביום  24באוגוסט .2010

פרק : 1החברה הנרכשת ופעילותה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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פרק 3

מתודולוגיה

פרק : 3מתודולוגיה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
7

מתודולוגיה
כללי

הגדרות

הקצאת עלות הרכישה נעשתה בהתאם להנחיות תקן בינלאומי מספר  IFRS 3Rהעוסק בצירופי

שווי הוגן של נכס – הסכום שבו ניתן להחליף את הנכס בעסקה שבתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר

עסקים וכן על תקן בינלאומי מספר  IAS 12העוסק במיסים על ההכנסה ותקן בינלאומי  IAS39הדן

מרצון ,הפועלים באופן מושכל.

במדידת מכשירים פיננסיים.

הפחתה – ההקצאה השיטתית של הסכום בר-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים.

בהתאם לפרשנות שאומצה על-ידי הרוכשת והן על-ידי המוכרת עסקה זו אינה עולה להגדרה של צירוף

אורך חיים שימושיים – )א( תקופת הזמן שלאורכה הנכס חזוי להיות זמין לשימוש הישות

עסקים בהתאם ל IFRS3R-זאת מאחר ומרבית הסיכון ומרבית ההטבות לא עברו לרוכשת ומאחר

או

שהנכסים שרכשה מנורה מבטחים והתחייבות שנטלה בהתאם להסכם אינם מהווים עסק.1

)ב( מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות ,החזויות לנבוע לישות מהנכס.

ייחוס עלות הרכישה

בהתאם לתקן עסק ) (Businessהינו מערכת משולבת של פעילויות ונכסים שניתן להפעילה ולנהל
אותה במטרה לספק תשואה בצורת דיבידנדים ,עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר

מנורה מבטחים רכשה  100%מהון המניות של הנרכשת לאחר שהמוכרים רכשו חלק מנכסי הנרכשת

למשקיעים או לבעלים אחרים ,חברים או משתתפים.

ונטלו חלק מהתחייבויותיה של הנרכשת ליום השלמת העסקה .כאמור ,לא התרחש צירוף עסקים ולפיכך
כמו-כן ,צירוף עסקים ) (Business Combinationהינו עסקה או אירוע אחר ,שבהם הרוכש משיג

העלות של קבוצת הנכסים תוקצה לנכסים האינדיווידואליים הניתנים לזיהוי ולהתחייבויות על-בסיס ערכי

שליטה על עסק אחד ,או על מספר עסקים.

השווי ההוגן היחסיים שלהם במועד הרכישה .עסקה או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוניטין.

בהתאם לתקן  IFRS3Rכאשר הרכישה של נכס או קבוצה של נכסים לא מהווים עסק על הרוכש

במסגרת הנכסים שנרכשו נכללו הרכיבים הבאים:

לזהות את הנכסים והתחייבויות האינדיבידואליים הניתנים לזיהוי שנרכשו )כולל אותם נכסים
 .1מזומן נטו בספרי בבנק הנרכשת..

שמקיימים את ההגדרה של נכסים בלתי מוחשיים ,ואת הקריטריונים להכרה בהם ,שנקבעו בתקן
חשבונות בינלאומי  38נכסים בלתי מוחשיים( ואת ההתחייבויות שניטלו ,ויכיר בהם .העלות של

 .2תיק האשראי של הנרכשת

הקבוצה תוקצה לנכסים האינדיווידואליים הניתנים לזיהוי ולהתחייבויות על-בסיס ערכי השווי

 .3הפסדים הפירותיים להעברה של הנרכשת.

ההוגן היחסיים שלהם במועד הרכישה .עסקה או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוניטין.
 .4פוטנציאל לרווח נוסף הנובע מגבייה של תיק האשראי ,כפי שהוזכר לעיל.
 .5סעיפי הון חוזר )חייבים וזכאים( ליום ההשלמה.
במסגרת התחייבות שניטלו נכלל הפיקדון שניתן למנורה מבטחים על-יד המוכרת.

 1כך למשל קובע ) IFRS10דוחות כספיים מאוחדים( כי ישות מוגדר כשולטת בישות אחרת כאשר היא חשופה או שהינה בעלת הזכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממערבותה במוחזקת ,כך שיש לה את היכולת להשפיע על תשואות/החזרים
אלו באמצעות כוח על המוחזקת .לפיכך מאחר ומנורה מבטחים אינה חשופה לעיקר התשואות המשתנות כתוצאה ממערבותה היא אינה שולטת.
פרק : 3מתודולוגיה31.12.2011
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מתודולוגיה
חישוב נכס המס בגין הפסדים הפירותיים להעברה שנרכשו של הנרכשת

חישוב שוויו ההוגן של תיק האשראי של הבנק הנרכשת והפקדון שכנגדו

כאמור בהתאם ל IFRS3R-החל על צירופי עסקים ולא על עסקה מעין זו ,כאשר קיימת בנרכשת

כפי שיתואר בפרק הבא ,תיק האשראי השוטף של הנרכשת מורכב מאשראי ללקוחות משני סוגים:

הפסדי מס הניתנים להעברה ,הרוכש יטפל בהשפעות המס הפוטנציאליות של הפרשים זמניים ושל

האחד הוא קיבוצים ואגודות שיתופיות חקלאיות ,ואילו הסוג השני הינו חייבים אחרים ,ובעיקר בעלי

זיכויים לצורך מס שהועברו קדימה ) (carry forwardsשל הנרכשת ,שקיימים במועד הרכישה או

מקצועות חופשיים ,ואשר ניתן לצורך רכישת משרדים או נכסי נדל"ן אחרים.

שנוצרים כתוצאה מהרכישה בהתאם ל IAS12-הדן במיסים על הכנסה.

כנגד תיק האשראי העמידה המוכרת פקדון נושא ריבית ,אשר צפוי להיפרע עם קצב גביית האשראי

בהתאם ל IAS12-נכס מסים נדחים יוכר בגין ההעברה קדימה של הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו

מלקוחות החברה על ידי הרוכשת.

וזיכויי מס שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל את

שני רכיבים אלו נושאים ריבית בשיעור זהה ,אשר למיטב הערכתנו אף משקפת ריבית בתנאי שוק לסוג

ההפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו ואת זיכויי המס שטרם נוצלו.

הלוואות זה .לפיכך ,הותרנו את תיק האשראי של הנרכשת בהתאם לערכו בספרי הנרכשת ליום
הסגירה לשערכו ואילו את הפקדון שכנגד רשמנו בהתאם לערכו בהסכם הרכישה.

כמו-כן ,נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים ימדדו לפי שיעורי המס החזויים לחול במהלך
התקופה שבה ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות ,בהתבסס על שיעורי המס )ועל חוקי המס( אשר

חישוב שווים ההוגן של זכויות למענקי גבייה

נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לסוף תקופת הדיווח .עוד קובע תקן זה כי אין להוון

כפי שיתואר בפרק  ,5בהתאם להסכם המכירה נקבע כי מנורה מבטחים תהא זכאית לקבל מהמוכרת

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים.

מענק מיוחד בשיעור של  10%מסכומי הגביה שיגבו בפועל ויהוו את שכבת הגביה השניה של תיק

בהתאם למידע שקיבלנו מהנהלת מנורה מבטחים וכפי שמצויין במסגרת ההסכם ,כחלק מהתנאים

האשראי )להלן – מענק גביה ראשון( .כן נקבע כי מנורה מבטחים תישא בעלויות הגבייה לתקופה של כ-

המתלים החוזה ,עסקת הרכישה היתה מותנת בקבלת אישור בכתב של רשות המיסים הכולל אפשרות

 5שנים .התזרימים שהוונו על ידנו חושבו בהתאם למענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטף,

לקזז את כל ההפסדים לצורכי של מס של הנרכשת עם ההכנסות של הרוכשת .לפיכך ,במסגרת עסקת

בניכוי עלויות הגביה החזויות .שיעור ההיוון שנעשה בו שימוש משקף לדעתנו שיעור ריבית מתאים

הרכישה נוצר לרוכשת נכס מס בגין הפסדים אלו .יחד עם זאת ,הרוכשת תוכל לנצל את הפסדים הללו

להלוואות מסוג זה )ראה פירוט בפרק .(5

בהתאם לפקודת מס הכנסה )לכל הפחות במשך  5שנים( ולפיכך שוויו ההוגן של נכס המס נמוך מערכו

עוד בהתאם להסכם המכירה נקבע כי מנורה מבטחים תהיה זכאית לקבל  15%מסכומי הגביה שיגבו

החשבונאי )שכאמור אינו מהוון( .בהתאם לפרקטיקה המקובלת שאימצה הרוכשת )התואמת את

בפועל בגין תיק האשראי השוטף של הנרכשת ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבות הגביה הראשונה

הפרשנות של  EYלתקן  – IFRS3Rראה נספח א( בשלב ההקצאה הראשוני יוצג נכס המס לפי ערכו

והשנייה של תיק האשראי ,לרבות סכומים שיגבו בגין תיק החובות הנדחים של הנרכשת )להלן – מענק

המהוון )שוויו ההוגן( ולאחר מכן מנורה תבוצע הקצאה נוספת לערכו החשבונאי ותיצור רווח בגין

גביה שני( .התזרימים שהוונו על ידנו חושבו בהתאם למענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטף

התאמה זו.

ועל המענקים החזויים בגין גביית החובות הנדחים .שיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש משקפים לדעתנו

לצורך חישוב השווי ההוגן של נכס המס יהוון החיסכון בנטל המס במהלך תקופת הניצול בהתאם

שיעורי ריבית מתאימים להלוואות מסוג זה )ראה פירוט בפרק .(5

לשיעור היוון של החוב משתתף שוק )בתי השקעות וחברות ביטוח הפועלות בענף זה מאחר ומנורה
יכולה לקזז את ההפסדים להעברה עם ההכנסות החייבות מהפעילות העסקית שלה(.

פרק : 3מתודולוגיה31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
9

פרק 4
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דוחות כספיים ותיאור תיק האשראי שבידי הנרכשת
דוח על המצב הכספי

דוח רווח והפסד

להלן מאזניה המאוחדים של הנרכשת ליום  31בדצמבר  2010ו 2011 -וליום ההערכה )באלפי ש"ח( :

להלן דו"ח רווח והפסד של החברה המאוחדים לשנים  2009,2010ו 2011-ולתקופה שנסתיימה ברביעי
במרץ ) 2012באלפי ש"ח( :

אלפי ₪

31.12.2010

04.03.2012 31.12.2011

אלפי ₪
רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחומ"ס
קיטון )גידול( בהפרשה לחומ"ס
רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחומ"ס

230,000

מזומן

11,556

פיקדונות בבנקים

172,159

174,986

ניירות ערך

3,833

7,664

אשראי לציבור נ טו

154,563

120,509

53,648

חייבים ונכסים אחרים
סה"כ נכסים

9,604
340,159

6,511
309,670

166
65,370

עמלות תפעוליות
רווחים מהשקעות במניות
הכנסות אחרות
סה"כ הכנסו ת תפעוליו ת ו אחרות
אחזקה ופחת בניניים וציוד
פרישת עובדים
משכורות והוצאות נלוות
הוצאות אחרות
סה"כ הו צאו ת תפעוליו ת ו אחרות
רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

44
350
2,721
292,649
295,370

הכנסות )הוצאות( מיסים
רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
הכנסה בגין הפרשי שער על מב"כ המסווגות
חשבונאית כהתחייבות
רווח הון נטו
רווח נקי

-

פקדונות לפי דרישה

3,451

1,164

492

פקדונות לזמן קצוב ואחרים

2,327

1,953

1,835

פיקדונות בתוכניות חיסכון

1,260

סה"כ פיקדונות הציבור

7,038

3,117

2,327

עודף עתודה לפנסיה ופיצויי פרישה על הייעודה

6,473

-

-

הפרשה לחופשה ולימי מחלה שלא נוצלו

2,656

-

-

יתרות זכות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

101

80

צד קשור
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון עצמי

4,693
20,961
319,198
340,159

8,632
11,829
297,841
309,670

שיעור רווח גולמי

-

ניתן להבחין כי יתרת האשראי ,שעמדה בשנת  2010על כ 154.5 -מיליוני ש"ח פחתה בכ 34-מיליוני
ש"ח בשנת  ,2011שהם כ 22% -מיתרת סעיף זה ,וזאת בהתאם להתקדמות הגבייה מהלקוחות.

FY2009
40,100
26,200
66,300
165.3%

1-2/2012 FY2011
FY2010
99
29,775
43,784
)(24
)(7,817
21,918
75
21,958
65,702
150.1%

500
11,800
1,900
14,200
)(2,300
)(2,000
)(16,100
)(10,500
)(30,900
49,600

423
2,109
288
2,820
)(1,399
)(1,364
)(7,344
)(10,899
)(21,006
47,516

73.7%

75.8%

9
128
137
)(73
-

303
937
1,240
)(233
)(97
)(1,340
)(17,893
)(19,563
3,635

)(1,729
)(1,802
)(1,590

4,500
54,100

3,260
50,776

)(998
2,637

)(3,602
)(5,192

3,000
57,100

2,106
34
52,916

14
2,651

)(5,192

רווח מפעולות מימון לשנת  2011היה כ 29.78 -מיליון ש"ח ,מתוכו כ 11.5 -מיליוני ש"ח מאשראי
לציבור ,כ 4.8 -מיליוני ש"ח מפקדונות בבנקים וכ 14.5 -מיליוני ש"ח מריבית שנגבתה בגין חובות
בעייתיים.

לפירוט נוסף אודות נכסי והתחייבויות המאזן ,נא ראה פרק  – 5הקצאת התמורה בעסקה לנכסים
ולהתחייבויות שנרכשו.

הוצאות אחרות נובעות בעיקר מדמי ניהול לחברה האם בסך  13.6מיליוני ש"ח ,משכר חברי דירקטוריון
בסך כ 1.7 -מיליוני ש"ח ,משירותים מקצועיים בך כ 1.9 -מיליוני ש"ח

פרק : 4לפירוט נוסף אודות נכסי והתחייבויות המאזן ,נא ראה פרק  – 5הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו .
31.12.2011
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דוחות כספיים ותיאור תיק האשראי שבידי הנרכשת
תיאור תיק האשראי של הנרכשת

תיאור תיק האשראי של הנרכשת

להלן פירוט האשראי לאחרים באלפי  ₪בהתאם לסוג ההצמדה:
להלן תיק האשראי של החברה ליום השלמת העסקה )אלפי ש"ח(:

פירוט תיק האשראי ש ל הבנק
תיק אשראי שוטף
חובות נדחים והפרשות נוספות של קיבוצים
הפרשה לחובות מסופקים
תיק אשראי נטו 4.3.2012

פירוט

אלפי ₪
55,823
73,090
)(75,265
53,648

ש"ח צמוד רגיל
רגיל $
יין  +ריבית 5%
ש"ח ל.צ רגיל
סה"כ

אלפי ₪

תמהיל

15,399
113
11,158
1,459
28,129

55%
0%
40%
5%
100%

להלן פירוט האשראי לאחרים באלפי  ₪בהתאם לגובה האשראי )באלפי :(₪
את תיק האשראי של הנרכשת ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות :אשראי לקיבוצים ואגודות שיתופיות
)אגש"חים( ואשראי לאחרים.

אשראי
הפרשה
ברוטו
אלפי ₪
קיבוצים ואגש"חים ( 73,090 ) 98,610
( 2,175 ) 30,304
אחרים
(75,265) 128,914
סה"כ

חוב
סך החוב מצטבר
אלפי ₪
6,527
6,527
עד  1מיליון ₪
13,733
7,206
עד 2מיליון ₪
16,971
עד  5מיליון 3,238 ₪
עד  12מיליון 28,129 11,158 ₪
28,129
סה"כ

 %אשראי
%
אשראי  %אשראי
נטו
הפרשה
ברוטו
נטו
48%
97%
76% 25,519
52%
3%
24% 28,129
100% 100%
100% 53,648

מהטבלה ניתן לראות כי רוב האשראי הינו לקיבוצים ואגש"חים )כ 76%-מאשראי ברוטו של הנרכשת(
ואילו האשראי לאחרים )הכולל בין היתר אשראי לבעלי מקצוע חופשיים אשר הנרכשת העניקה להם
הלוואות לצורך רכישת נכסי נדל"ן( מהווה את יתרת  24האחוזים.
באשר לאשראי לקיבוצים ולאגש"חים – כאמור לעיל הסקטור העיקרי מבין לקוחות החברה הינם
הקיבוצים .חלק מאלו נקלעו לקשיים ובמסגרת הסדר החובות מול כלל הבנקים ,נדחו חלק מחובותיהם
ללא מועד פירעון וללא תשלומי קרן או ריבית .החוב הנדחה נכון למועד השלמת העסקה לקיבוצים הינו
 71.8מיליון ש"ח.
מדיניות החברה הייתה להפריש  100%מכלל החובות הנדחים של הקיבוצים ,מתוך תפיסה כי חובות
אלה הינם בעלי סיכוי גבייה נמוך )בד"כ בתלות במאורע זה או אחר(.
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מספר
לווים
18
5
1
1
25

אחוז מסך
הלוואות
23%
26%
12%
40%
100%

אחוז
מצטבר
23%
49%
60%
100%

דוחות כספיים ותיאור תיק האשראי שבידי הנרכשת
תיאור תיק האשראי של הנרכשת

תיאור תיק האשראי של הנרכשת

להלן פירוט האשראי השוטף לקיבוצים ולאגש"חים בהתאם לגובה האשראי )באלפי :(₪

להלן פירוט האשראי השוטף לקיבוצים ולאגש"חים בהתאם למועד סיום הלוואה )באלפי :(₪

אלפי ₪
עד  1מיליון ₪
עד 2מיליון ₪
עד  5מיליון ₪
סה"כ

סך החוב
11,478
9,242
4,765
25,485

חוב
מצטבר
11,478
20,720
25,485

מספר אחוז מסך
לווים הלוואות
45%
29
36%
6
19%
2
100%
37

אחוז
מצטבר
45%
81%
100%
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שנה

מספר
הלוואות

סכום
הלוואות

%

2012

1

2

0%

2013

22

14,471

57%

2017

1

777

3%

2019

2

1,687

7%

2020

9

7,403

29%

2023

1

772

3%

2027

1

372

1%

סה"כ

37

25,484

100%

תיאור תיק האשראי של הנרכשת
להלן ניתוח החוב הנדחה של הנרכשת ליום הרכישה באלפי :₪

אלפי ₪
עד  5מיליון ₪
עד  10מיליון ₪
עד 15מיליון ₪
עד  20מיליון ₪
סה"כ

מספר
חוב
סך החוב מצטבר הלוואות
11 11,772 11,772
2 23,020 11,248
1 36,797 13,777
2 71,813 35,016
16
71,813

אחוז מסך אחוז
הלוואות מצטבר
16%
16%
32%
16%
51%
19%
100%
49%
100%
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פרק 5

הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות
שנרכשו
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נכסים מזוהים נטו

מודל הרכישה

.2

להלן מודל הרכישה ,המתאר את התמורה ואת הנכסים והתחייבויות שנרכשו באלפי ש"ח :

מזומן ופקדונות בבנקים – יתרת המזומן ליום השלמת העסקה הינו  230מיליון ש"ח .בהתאם
למאזן ליום  4במרץ  2012סך הפקדונות בבנקים הינו  11,556אלפי ש"ח ,המורכב מ3,809-

עלות הרכישה
תמורת הרכישה
בניכוי פקדון
תמורת רכישה ,נטו

אלפי ₪
323,537
)(47,645
275,892

ביאור

אלפי ש"ח מזומן בש"ח 122 ,אלפי ש"ח מזומן במט"ח ופקדונות בנקאיים בסך של  8,625אלפי

1
1

ש"ח .לרכיב זה לא בוצעה התאמה מאחר והוא מוצג בשווי הוגן.
.3

התאמה לשווי מאחר והם מוצגים בשווי הוגן.

נכסים מזוהים נטו
מזומן
פיקדונות בבנקים
נכסים אחרים
פקדונות הציבור
זכאים ויתרות זכות
תיק אשראי
תיק אשראי שוטף
פקדון צובר ריבית שהתקבל
זכות למענק גבייה ראשון 10%
זכות למענק גבייה שני 15%
נכס מס בגין הפסדים להעברה
סה"כ נכסים מזוהים נטו
הפרש להקצאה נוספת

נכסים אחרים – בספרי הנרכשת חייבים נוספים בסך של  166אלפי ש"ח ,להם לא בוצעה

230,000
11,556
166
)(2,327
)(394

2
2
3
4
5

53,648
)(47,645
1,146
2,487
70,893
319,529
)(43,637

6
6
7
8
9

.4

פקדונות הציבור – ביום השלמת העסקה בספרי הנרכשת פקדונות בסך של  2,327אלפי ש"ח,
כאשר מתוכם  492אלפי ש"ח הינם פקדונות לפי דרישה ו 1,835-אלפי ש"ח הינם פקדונות לזמן
קצוב .לפקדונות אלו לא בוצעה התאמה לשווי מאחר והם מוצגים בשווי הוגן.

.5

זכאים אחרים – יתרת הזכאים האחרים ליום השלמת העסקה הינה  394אלפי ש"ח כאשר 44
הינו חוב של הנרכשת לצד קשור ו 350-אלפי ש"ח הינה יתרת זכאים אחרים .ליתרה זו לא
בוצעה התאמה מאחר ולהערכתנו יתרה זו מוצגת בהתאם לערכה ההוגן.

 .1תמורת הרכישה  -בהתאם להודעה המיידית של המוכרת ,ביום  4במרץ ]וזאת לאחר קבלת האישור
מרשות המס לרולינג שהוגש בין היתר לצורך אישור רשות המס למיזוג בין מנורה מבטחים לנרכשת,
לאישור שומות סופיות לנרכשת עד שנת  2010וניצול ההפסדים[ מנורה מבטחים שילמה למוכרת סכום
של  323.54מיליון ש"ח כנגד מניות החברה .וכנגדם קיבלה מהמוכרת מזומן שמהווה פקדון בסך
 47.65מיליון ש"ח להבטחת גביית האשראי מלקוחות החברה; לפיכך ,תמורת הרכישה נטו היא
 275.89מיליון ש"ח.
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נכסים מזוהים נטו

 .6שווי הוגן תיק האשראי ופקדון נושא ריבית

 .7שווי הזכות למענק גביה ראשון

כפי שנמסר לנו מהנהלת מנורה מבטחים וכפי שתואר בפרק  ,4תיק האשראי מורכב מאשראי לקיבוצים

בהתאם להסכם המכירה ,נקבע כי מנורה מבטחים תהא זכאית לקבל מהמוכרת מענק מיוחד בשיעור

ולאגש"חים ,ומאשראי לחייבים אחרים שניתן לבעלי מקצועות חופשיים לצורך רכישת משרדים או נכסי

של  10%מסכומי הגביה שיגבו בפועל ויהוו את שכבת הגביה השניה של תיק האשראי )ראה פרק - 1

נדל"ן אחרים.

תיאור עסקת הרכישה( .לצורך קביעת התזרים הצפוי בגין מענקים אלו ,הסתמכנו על תחזית הגביה של
תיק האשראי השוטף כפי שנתקבל ממנורה מבטחים.

להערכת החברה מנורה מבטחים ,אשראי זו אינו בעל סיכון מהותי בין היתר לאור העובדה שכנגדו
עוד בהתאם להסכם נקבע ,כי מנורה מבטחים תישא בעלויות הגבייה החל מיום  31בדצמבר  2012ועד

קיימות משכנתאות וערבויות.

 5שנים מיום הסגירה )כלומר ה 4-במרץ  .(2017להלן פירוט אומדן עלויות הגביה החודשיות והשנתיות
כנגד תיק האשראי הועמד כאמור פקדון נושא ריבית בסך  47,645אלפי ש"ח על ידי המוכרת ,אשר

כפי שהתקבלה ממנורה מבטחים:

יפרע בהתאם להתקדמות גביית האשראי על ידי הרוכשת.

עלויות
חודשיות
מרכיב )אלפי ( ₪
8.3
ניהול תיק האשראי הסדיר
6.7
מזכירות ותפעול אשראי
12.5
כספים
שירותי ארכיב ותשלום למטה הסדר הקיבוצים 10.8
11.8
מחשוב
20.0
עלויות תקורה נוספות
70.2
סה"כ

מאחר ותיק האשראי והפקדון נושאים שניהם ריבית בסך  4.5%המשקפת להערכתנו ריבית שוק,
להערכתנו ערכם הכלכלי של רכיבים נכסים מזוהים אלה דומה לערכם בספרי החברה ובהסכם הרכישה
ולפיכך לא ביצענו התאמה בגינם.

עלויות
שנתיות
100.0
80.0
150.0
130.0
142.0
240.0
842.0

התזרימים שהוונו על ידנו חושבו בהתאם למענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטף ,בניכוי
עלויות הגביה.
לצורך היוון תזרים המזומנים החזוי בגין מענק הגביה עשינו שימוש בשיעור ריבית של  ,4.5%שיעור
זהה לזה שנושאים תיק האשראי והפקדון שהתקבל מהמוכרת ,ואשר משקף לדעתנו שיעור ריבית
מתאימה להלוואות מסוג זה.

פרק : 5הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו31.12.2011
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נכסים מזוהים נטו

 .9נכס המס
 .8שווי הזכות למענק גביה שני

במסגרת עסקת רכישת הנכסים רכשה מנורה מבטחים את הפסדים פירותיים הנצברים של הנרכשת
לצרכי מס .להלן אופן חישוב נכס המס בגין הפסדים אלו:

בהתאם להסכם המכירה ,נקבע כי מנורה מבטחים תהיה זכאית לקבל  15%מסכומי הגביה שיגבו

אלפי ₪
נכס מס בגין הפסדים להעברה
344,299
סך הפסדים פירותיים להעברה
שנות ניצול בהתאם לרולינג שאושר במ"ה 6
5.8%
שיעור היוון מתאים
25%
שיעור המס
70,893
שווי נכס המס

בפועל בגין תיק האשראי השוטף של החברה ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבות הגביה הראשונה
והשנייה של תיק האשראי ,לרבות סכומים שיגבו בגין תיק החובות הנדחים של הנרכשת) .ראה פרק 1
 תיאור עסקת הרכישה(.לצורך קביעת התזרים הצפוי בגין מענקים אלו ,הסתמכנו על תחזית הגביה של תיק האשראי השוטף
של החברה וכן על תחזית ההסתברות לגביית החובות הנדחים ,כפי שנתקבלו מהבנק ,מהנהלת

ביאור
1
2
3
4

הנרכשת ומנהלת ממנורה מבטחים.
.1

סך ההפסדים הנצברים שנרכשו על ידי מנורה מבטחים הוא כ 344.3 -מיליוני ש"ח ,אשר לא נוצר

לצורך היוון יתרת תזרים המזומנים החזויה בגין תיק האשראי השוטף )שלא נכללה בתזרים של

בגינם נכס בספרי הנרכשת ,מפני שעד מועד הרכישה לא ניתן היה לצפות כי לחברה ינבעו רווחים

המענק הראשון( עשינו שימוש בשיעור ריבית של  ,4.5%שיעור זהה לזה שנושאים תיק האשראי

מהם ניתן יהיה לקזזם.

והפקדון שהתקבל מהנרכשת ,ואשר משקף לדעתנו את שיעור ריבית מתאים להלוואות מהסוג

.2

ברולינג שקיבלה מנורה מבטחים מרשויות המס בעקבות עסקת הרכישה ,נקבע כי יותר לה לקזז

המדובר.

את ההפסדים האמורים מרווחיה ,ובלבד שתעשה זאת על פני תקופה שלא תפחת מ 5-שנים

לצורך היוון תזרים המזומנים החזוי מגביה בגין תיק החובות הנדחים עשינו שימוש בשיעור ריבית של

ובהתאם לפקודת מס הכנסה סעיף 103ח ,כדלקמן:

 ,10%שהוא שיעור תשואה ממוצע של אג"ח קונצרניות בעלות מח"מ של  5-10שנים ובדירוג

)א( "הפסד כאמור בסעיף  28שהיה לחברה מעבירה או לחברה קולטת עד למועד המיזוג ושניתן

 ,Baa1/2המשקף להערכתנו רמת סיכון הולמת של חובות הקיבוצים .הערכים שהוונו הם סך החוב

להעברה לשנים הבאות ,יותר לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה הקולטת החל משנת המס

הנדחה של כל לקוח ,בשקלול ההסתברות למימוש החוב כפי שהתקבל מהנהלת מנורה מבטחים,

שלאחר המיזוג ,ובלבד שבכל שנת מס לא יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על  20%מסך כל

ותקופת ההיוון היא פרק הזמן הממוצע שמנורה מבטחים צופה כי החוב ימומש .כמו-כן ,בהתאם

ההפסדים של החברות המעבירות והחברה הקולטת או על  50%מהכנסתה החייבת של

להערכות הנהלת מנורה מבטחים ,הנחנו כי עלויות מימוש העודפות של החוב הנדחה )הנובעות

החברה הקולטת באותה שנת מס לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות ,הכל לפי הנמוך שביניהם.

בעיקר מהוצאות משפטיות( תהיינה כ 5%-מסך הגבייה.

)ג( )" (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הפסד כאמור בו שלא ניתן היה לקזזו באותה שנה בשל

להלן הרכב מענק הגביה השני ,בחלוקה לפי זכאות שנבעה מגביית החוב הנדחה ,וזכאות שנבעה

ההגבלה לגבי  50%מההכנסה החייבת ,יקוזז בשנות המס הבאות בזו אחר זו ,ובלבד שלא יקוזז

מגביית יתרת החוב השוטף:

הפסד כאמור בפסקה זו בתוספת הפסד כאמור בסעיף קטן )א( העולה על  50%מההכנסה

מענק גביה שני
בגין חוב נדחה
בגין יתרת תיק אשראי
סה"כ מענק גביה שני

אלפי ₪
1,616
871
2,487

החייבת של החברה לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות".
 .1לצרוך חישוב השווי ההוגן של נכס המס ,הנחו כי משתתף שוק )חברות הפועלות בתחום של
מנורה מבטחים( יצליח לנצל את ההפסד להעברה תוך  6שנים )באופן שווה בשנים הבאות(.

פרק : 5הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו31.12.2011
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הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו
נכסים מזוהים נטו
.3

שיעור היוון לחישוב נכס המס הינו שיעור החוב של חברות בענף וזאת מהסיבה כי להערכתנו רמת
הסיכון בניצול נכס המס משקפת סיכון נמוך הדומה לסיכון בהחזרת החוב של חברות בענף.

אג "ח
דש איפקס אגח ג

מח"מ

5.84

דירוג מדרוג

דירוג מעלות תש ואה ברוטו

5.2%

A1

הראל הנפקות אגח א 4.77

AA

2.2%

הראל הנפקות אגח ד 7.01

AA-

3.4%

הראל הנפקות אגח ה 7.73

AA-

3.5%

AA

2.1%

כללביט אגח א

4.18

Aa2

כללביט אגח ב

4.55

Aa2

כללביט אגח ג

7.92

Aa2

מנ ורה הון אגח א

4.68

Aa2

2.3%
AA-

3.7%
2.5%

פנ יקס אגח 1

4.15

Aa3

A+

3.0%

פנ יקס הון אגח ב

6.65

Aa3

AA-

3.3%

פנ יקס הון התח א

4.89

Aa2

AA

2.4%

ממוצע

3.1%

מאחר ונכס המס אינו צמוד הוספנו לתשואה ברוטו )אשר האג"ח בגינה הינו צמוד( אינפלציה חזויה
בשנות ניצול המס )בממוצע  2.7%שנתי( ולפיכך שיעור היוון שבו הוון נכס המס בינו .5.8%
.4

שיעור מס החברות הצפוי משנת  2013ואילך הוא .25%

פרק : 5הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו31.12.2011
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פרק 6

הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו
על-פני עלות הרכישה של הנכסים נטו

פרק : 6הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו על-פני עלות הרכישה של הנכסים נטו31.12.2011
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו על-פני עלות הרכישה של הנכסים נטו
ההקצאה החשבונאית

הדרישה החשבונאית
כפי שהוזכר קודם לכן ,סעיף  2בתקן דיווח חשבונאי בינלאומי מספר  ,(IFRS3R) 3הדן בצירופי עסקים

נציין כי לא הקצאנו עודף זה על המזומנים ,פקודנות בבנקים ופקדונות של הציבור בבנקים מאחר ואלו

קובע בסעיף ) 2סעיף התחולה( כי" ,תקן זה חל על עסקה או אירוע אחר שמקיים את ההגדרה של

לראייתנו מייצגים מזומנים ושווי מזומנים ולפיכך לא ניתן להקצאות עודף למזומנים.

צירוף עסקים .תקן זה לא חל על:
)א( היצירה של עסקה משותפת.

מעבר משווי הוגן של נכס המס בגין הפסדים להעברה לערכו החשבונאי

)ב( הרכישה של נכס או קבוצה של נכסים שלא מהווים עסק.

כאמור בתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS12הדן במיסים על ההכנסה לא ניתן לרשום נכס מס בגין

במקרים אלה הרוכש יזהה את הנכסים האינדיווידואליים הניתנים לזיהוי שנרכשו )כולל אותם נכסים

הפסדים להעברה בהתאם לשוויו ההוגן )כלומר בערכו המהוון ובהתאם למועד ניצולו( אלא נכס המס

שמקיימים את ההגדרה של נכסים בלתי מוחשיים ,ואת הקריטריונים להכרה בהם ,שנקבעו בתקן

בגין הפסדים להעברה יירשם בהתאם לערכו הלא מהוון )כמכפלה של הפסדים להעברה שלהערכת

חשבונאות בינלאומי  38נכסים בלתי מוחשיים( ,ואת ההתחייבויות שניטלו ,ויכיר בהם .העלות של

הרוכשת יהיה ניתן לנצלם לשיעור המס במועד הניצול(.

הקבוצה תוקצה לנכסים האינדיווידואליים הניתנים לזיהוי ולהתחייבויות על בסיס ערכי השווי ההוגן

לפיכך ,בהתאם לפרקטיקה המקובלת ובהתאם לגישת מנורה מבטחים ,ההפרש בין השווי ההוגן של

היחסיים שלהם במועד הרכישה .עסקה או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוניטין".

נכס המס )לאחר ההקצאה הנוספת( לבין ערכו החשבונאי )הלא מהוון( יירשם כרווח הנובע מהטיפול
החשבונאי הנדרש בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי :(IAS12) 12

כאמור ,בהתאם לתקן ,רוכשת נדרשת במסגרת רכישת נכסים שלא עולה לכדי עסק ,להקצאות את

פירוט

עלות הרכישה בהתאם לשווי הנכסים ובמידה ועלות הרכישה שונה משווי הנכסים ,תידרש הרוכשת

נכס מס בשווי הוגן )לאחר הקצאה( 32,477
נכס מס בהתאם לרישום החשבונאי 86,038
53,561
הפרש שיוכר כרווח

להקצאות ביניהם בהתאם לפרופורציה השווי של הנכס מכלל שווי הנכסים המזוהים וזאת מאחר והתקן
אוסר להכיר במוניטין או ברווח הזדמנותי מרכישה ]ראה פרשנות בנספח א' של .[EY

ההקצאה החשבונאית
להלן ההקצאה החשבונאית של עודף השווי של הנכסים על התמורה בהתאם לשוויהם ההוגן של
הנכסים שנרכשו:

אלפי ₪
תיק אשראי שוטף
פקדון צובר ריבית שהתקבל
זכות למענק גבייה ראשון 10%
זכות למענק גבייה שני 15%
נכס מס בגין הפסדים להעברה
סה"כ

הפרש
שווי הוגן להקצאה
)(29,071
53,648
25,818
)(47,645
)(621
1,146
)(1,347
2,487
)(38,416
70,893
)(43,637
80,528

סכום לאחר
הקצאה
24,577
)(21,827
525
1,139
32,477
36,891
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אלפי ש "ח

2

SCOPE OF IFRS 3 .2 c.10 business combinations EY INTERNATIONAL GAAP 2012 נספח א – פרשנות

Acquisition of an asset or a group of assets that does not constitute a
business

Acquisition of an asset or a group of assets that does not constitute a
business

Although the acquisition of an asset or a group of assets is not within scope of IFRS 3,

•

Directly attributable acquisition-related costs are expensed if they relate to a

in such cases the acquirer is to identify and recognise the individual identifiable assets

business combination, but are generally capitalised as part of the cost of the

acquired (including intangible assets) and liabilities assumed. The cost of the group is

asset in an asset acquisition;

to be allocated to the individual identifiable assets and liabilities on the basis of their

•

While deferred tax assets and liabilities must be recognised if the transaction

relative fair values at the date of purchase. Such a transaction or event does not give

is a business combination, they are not recognised under IAS 12 if it is an

rise to goodwill. [IFRS 3.2]. Thus, existing book values or values in the acquisition

asset acquisition (see Chapter 31);

agreement may not be appropriate. If an entity acquires a controlling interest in an

where the consideration is in the form of shares, IFRS 2 – Share-based

entity that is not a business, but obtains less than 100% of the entity, after it has

Payment – does not apply in a business combination, but will apply in an

allocated the cost to the individual assets acquired, it notionally grosses up those

asset acquisition; and

assets and recognises the difference as non-controlling interest. An example could be

•

the acquisition of an incorporated entity that holds a single property, where this is

Disclosures are much more onerous for business combinations than for asset
acquisitions.

assessed not to be a business (see Chapter 8 at 3.1.1).
It may be difficult to determine whether or not an acquired asset or a group of assets

The accounting differences above will not only affect the accounting as of the

constitutes a business (see 3.2 below), yet this decision can have a considerable

acquisition date, but will also impact future depreciation, possible impairment and other

impact on an entity's reported results and the presentation of its financial statements;

costs.

accounting for a business combination under IFRS 3 differs from accounting for an
asset(s) acquisition in a number of important respects:
• goodwill or a gain on bargain purchase only arise on business
combinations;
• Assets acquired and liabilities assumed are generally accounted for at fair
value in a business combination, while they are assigned a carrying amount
based on their relative fair values in an asset acquisition;

2

.ההדגשה אינה במקור
31.12.2011פני עלות הרכישה של הנכסים נטו-הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו על: 6 פרק
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